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ABSTRACT

Tao is part of historical Georgia that is within the borders of modern Turkey.
Taoan Georgian represents an endangered dialect. In addition, it has a significant
influence of both Turkish language and literary Georgian, therefore, it is of utmost
importance to further pursue research on this dialect.
The paper presents a detailed specification and distribution of the vowel
phonemes in the Georgian dialect of the Georgian language. The findings are
compared to both literary Georgian and other Kartvelian dialects.Our aim is
to demonstrate the findings analyzed with regard to the dialect speech patterns
recorded in dialect expeditions conducted at different times (2006-2014) in Tao
and Imerkhevi.
As the analysis of the Georgian dialect texts and scholarly studies illustrates,
there are five phoneme vowels in both Taoan and literary Georgian: a, e, i, o,
u. Their distribution is free and they are also identical in terms of their origin
and type. Besides, similar to other Kartvelian dialects, the following are phonetic
variations identified according to their different positions: ā, ē, ī, ō, ū, w (<u), y
(<i), ŭ, ű, ő.
Long vowels (ā, ē, ī, ō, ū) are of secondary origin. The palatalized ű, ő occurs
in both Turkish borrowings and Georgian materials. The neutral ŭ more frequently
occurs after a consonant and represents a positional, phonetic variant of a given
speech sound.
There is a frequent use of non-syllabic allophones of i, u vowels such as
y, w which, in fact, are natural not only in dialects but also in the speech of modern
Georgians who speak literary Georgian. Non-syllabic w has unlimited presence
in almost every position. It mainly alternates with a labiodental v consonant; and
it rarely rather than systematically alternates with u. One may identify the w/v
alternation in the speech of one and the same respondent.
საკვანძო სიტყვები: ქართული მეტყველება, თურქული ენა, ტაოური
დიალექტი, ხმოვანთა სისტემა.
Keywords: Georgian Speech, Turkish Language, Taoan Dialect, Vowel system.
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ტაო ისტორიული საქართველოს ნაწილია, რომელიც დღეს
თურქეთის ფარგლებშია მოქცეული. ტაოს ქართული კი გაქრობის
საფრთხის ქვეშ მყოფ დიალექტს წარმოადგენს; გარდა ამისა, ის ძლიერ
გავლენას განიცდის როგორც თურქული ენის, ისე სალიტერატურო
ქართულისას, შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დიალექტის
კვლევა.
სტატია ემყარება ექსპედიციებში სხვადასხვა დროს (2006, 2008,
2009, 2012, 2014 წწ.) ჩემ მიერ ჩაწერილ და გაანალიზებულ დიალექტურ
ტექსტებს1, სადაც წარმოდგენილია ტაოურის ხმოვან ფონემათა
დეტალური დახასიათება და დისტრიბუცია. მიღებული შედეგები
შედარებულია როგორც სალიტერატურო ქართულთან, ისე სხვა
ქართველურ დიალექტებთან.
1. ხმოვანთა სისტემა
ტაოურში, როგორც სალიტერატურო ქართულში, ფონემატური
ღირებულების ხუთი ხმოვანი გვაქვს: ა, ე, ი, ო, უ. ამათ გარდა, სხვადასხვა
პოზიციის მიხედვით გამოვლენილი ფონეტიკური ვარიანტებია: K, L, M,
N, u, O, o, H, @, (ი>) ჲ, (უ>) E.
გრძელი K, L, M, N, u ხმოვნები მეორეული წარმომავლობისაა.
პალატალიზებული O, o გვხვდება როგორც თურქულიდან ნასესხებ
სიტყვებში, ასევე ქართულ მასალაში. ნეიტრალური H უფრო ხშირად
თანხმოვნის მომდევნოდაა გავრცელებული და წარმოადგენს რომელიმე
ბგერის პოზიციურ ვარიანტს. მას ფორმათგანმასხვავებელი ფუნქცია არ
აქვს და, შესაბამისად, ფონემასაც არ წარმოადგენს.
სალიტერატურო ქართულისა და ტაოური დიალექტისთვის საერთო
ფონემატური ღირებულების ხუთი (ა, ე, ი, ო, უ) ხმოვნის დისტრიბუცია
თავისუფალია და ისინი წარმოებისა და რაგვარობის მიხედვითაც
იდენტურია.
ა – დაბალი აწეულობის, ფართო, ზოგ შემთხვევაში უკანა, ზოგ
შემთხვევაში შუა რიგის, არალაბილაური ხმოვანი; ე – საშუალო
აწეულობის, წინა რიგის, პალატალური, არალაბიალური ხმოვანი; ი
– მაღალი აწეულობის, წინა რიგის, პალატალური, არალაბიალური
ხმოვანი; ო – საშუალო აწეულობის, უკანა რიგის, ლაბიალური ხმოვანი;
უ – მაღალი აწეულობის, უკანა რიგის, ლაბიალური ხმოვანი.
2. ხმოვანთა დისტრიბუცია
2.1. გრძელი ხმოვნები
ტაოურში დადასტურებული გრძელი ხმოვნები ფონემებს არ
წარმოადგენენ. ისინი მეორეული წარმომავლობისაა და მხოლოდ
სიგრძით განსხვავდებიან ფონემატური ღირებულების ა ე ი ო უ
ხმოვნებისაგან.
ტაოურ დიალექტში გრძელი ხმოვნები სხვადასხვა პოზიციაში
გამოვლინდა. რიგ შემთხვევაში წარმოქმნილია:
1

დიალექტური ტექსტები იხ.: ხ. ჯანგავაძე, ქართული ენის ტაოური და იმერხეული
დიალექტების ფონემათა სინტაგმატური ანალიზი (სადოქტორო დისერტაცია), თბილისი,
2015

ხმოვანთა დისტრიბუცია ქართული ენის ტაოურ დიალექტში

1. იდენტურ ხმოვანთა შერწყმით:
K: დKსხი, დKსხი! (<დაასხი); ზმნისწინისეული ა ხმოვნის ვ- პირის
ნიშნის შემდეგ გადასმისა და ფუძისეულ იდენტურ ა ხმოვანთან შერწყმის
შედეგად: ვKდუღეფთ, ზამთრი ჶჭამთა; აქო K დევბადე, ამა მე ვKშენე;
ჰო, მე ვKშენე ეს ქოხი, ე ქოხი მე ვKშენე. ავადუღეფთ > ვაადუღეფთ >
ვKდუღეფთ; ავაშენე > ვააშენე > ვKშენე... ზმნისწინის გადასმა პირის ნიშნის
შემდეგ ტაოურში არცთუ იშვიათია; შდრ.: ვიწაკიდებით < წავიკიდებით.
L: მალებიც ქEყEავან, კუტუნLბი, ტუტუნLბი (<კუტუნეები, ტუტუნეები);
ასიმილაციის გზით: ეჲდა შენც დLჩEიე და დუდე ბებჲას (დაეჩვიე > დეეჩვიე
> დLჩEიე);
M: ხუთ თანე კაცმა ნიშანი მMტანეს (<მიიტანეს);
u: ასიმილაციით: ყHფKღ მuჭირავთ, ვKდუღეფთ, ზამთრი ჶჭამთა
(მოუჭერთ > მუუჭირაჶთ > მuჭირაჶთ).
2. დაკარგული ბგერის საკომპენსაციოდ:
– რ ბგერის საკომპენსაციოდ: ამა ზოგნი გKბჲან კაცები; ისე ყავეშმავეში გKბჲან ზოგნი; ხანში ისინი გKბჲან დათვები; K იციან ადგილები? K
ვიცი, ისე რამ იტყვიან; K მLწონა; თEე, მKტი, აპრილი, მაჲსი; დEეგვეცემაო
და კKგათ გაჶხეგნაჶსო; თაჲდამ ყვაჲლი აქა, ი ვKდია; ვKდი ერთი, მერე
სოჲ კიდე არი და ყაყაჩო; მKტო ვერ წავალთ; მოEკEდები ჩასვლამდე,
მKტო ვარ, Kვინ ა მახლაჶს; ა, ახლა სLბესია; ამ ჩEენ ქოჲსა Lთი კიდო
მაჰალე არი; ფილაჲ, Lბო ჩEაგდეჲ; დOგუნში იმათ ვიჯებით: ხNცი, ტოლმა.
ზოგ შემთხვევაში რ ბგერა არაა დაკარგული იქ, სადაც მოსალოდნელია
და გრძელი ხმოვანი მაინცაა წარმოდგენილი, რაც გამოწვეული უნდა
იყოს ზოგ შემთხვევაში რ-ს არტიკულაციის მიზეზით (ძალიან სუსტად
წარმოთქმის გამო), ზოგჯერ კი მახვილით: გინდა დათესე, გინდა ეიღე,
შიდანი დKრგე; ხუთი ძმა ვKრთა ჩEენ; ის ცერეკKრი; ჩემეჲარ, ჩამოხვალ,
ბასლეკKრი არი; ახლა სLრბესათ წავალთ, მოვკლაჶთ; ეს სKრი, სKრი,
ლებEოსი სKრი; ბიჭი ანათან გაჶგზავნე, სKრცხHლი-ნა გამეჲტანოს.
– ჰ ბგერის საკომპენსაციოდ: სხვა მKლეფჩი რა ვიცი; ჴევაჲსა მKლე
ჲეთი არი.
3. ტონური მახვილის შედეგად:
K: თომატისი და, გინდა დათესე, გინდა ეჲღე, შიდან დKრგე; კაჲა, ზKბა
კაჲ; შექერ დEKსხამთ; დაჰთუთქავ და ისი ემე იქKმ; აპK, ჩEენ გურჯები ზაბა
გEიყEარან; Kსე ვჲარებოდით, ასე გურგEალი ემეა; წყალ დEასხამთ,
სალჩა გურევთ, მKრილი, ბაჰარათები; დუგუნი ჰKლვა ისK; არბუზი ჭამე დK;
აქოს სKმი კაცი მოსულან.
M: გEაჴმოფთ ასე დMდი ემეჲა.
N: ყHზართმა ვიქთა, მNხრაკEლი; არსა მივალ დაქი, ემე ვიცNდი; N
ჩEენში, N, ახლა გატენილნი არჲან; ფეხი გEადგი ქი, რა გKდგამ, N, დათვი
ადგა, N მიყო ასე.
L: მი შერბეთ დEასხამთ, ეჰL, რაჲ გეჲარენო შენა? გაცხLლდება ისე,
ცომ ჩავრთეფთ; არაბა თLლი ქEაბა და გახვიდე.
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ტაოურის მსგავსი გრძელი ხმოვნები მეტ-ნაკლებად დასტურდება
სხვა დიალექტებშიც: 1. თუშურში, აჭარულში, ფერეიდნულში (ჯორბენაძე
1998: 26; ჯორბენაძე 1989: 543; ნიჟარაძე 1975: 20; უთურგაიძე 1960: 12);
2. აჭარულში, თუშურში (დიასამიძე 1978; ჯორბენაძე 1998: 28; ჯორბენაძე
1989: 254; უთურგაიძე 1960); 3. მთიულურში (ჯორბენაძე 1989: 279;
ჯორბენაძე 1998: 28; ჩიქობავა 1924; ჩიქობავა 1937: 34; კობაიძე 1980); 4.
ქართლურში, კახურში, მესხურში, ფერეიდნულში (ჯორბენაძე 1998: 31-32;
ჯორბენაძე 1989: 293, 381, 321; მარტიროსოვი 1984).
2.2. H ნეიტრალური ბგერა
ტაოურში ნეიტრალური H უმთავრესად თანხმოვნის მომდევნოდაა
გავრცელებული და წარმოადგენს რომელიმე ბგერის (ძირითადად ი ან
უ) პოზიციურ ვარიანტს. მას ფორმათგანმასხვავებელი ფუნქცია არ აქვს
და, შესაბამისად, ფონემასაც არ წარმოადგენს.2
H გვხვდება ქართულ და თურქულ ლექსიკაში C – C და # – C პოზიციებში.
1. ქართულ სიტყვებში: C – C: გავალთ შეშას ჩHმევტანთ, შეშას
ჩHმევტანთ სახლა კარისთუნ; შორვა ვიჯებით, ტყისძHრ მივდივარ; ამ
ყEელსა ხHმელი ყEელი ვიტყვით, ხHმელი ყEელი, ო... შაჲ კHლდე,
გაფსკტა, შენი თEალი ტკივილი გასHკტა, გაქარდა; რა თქმა არი
სარცხHპაჲ გურჯიჯაში? მოწHყენილი, ო; ტყისძHრ მივდივარ; მემრე ზურგით
ჩHმუზიდავთ აქა; წHმოხვალ ასე; ძHრაჲ, სახლისი ძHრაჲ; ფHრინჯ ვაყრით,
ფHრინჯ, ჰე; კKგა სHქელისაც Kრ-და იყოს; გHმოჶსწევთ, იმ ერბოს ცალკე
შეჶჰყრით; ტკHბილია ისა, ტყემლები ჟავეა; ზენგინ ალაგა დLთხEენით,
გHმუჭEარტლეჲთ ერთი.
ფუნქციურად
ნეიტრალური
ბგერა
ანაპტიქსური
ხმოვანი,
თანხმოვანთგამყარია შემდეგ სიტყვებში: ხHმელი, მოწHყენილი, კHლდე...
2. თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში: C – C: ყHზართმა ვიჯებით;
მოდი, ზHმელი-ნა ჶჭამოთ; ბეEრი, მელქიათი, ყHრხი არი; მელქი, ათი
ყHრხი არი; ყHფKღ მუჭირაჶთ, ვKდუღეფთ, ზამთრი ჶჭამთა.
ვფიქრობთ, მიუხედავად იმისა, რომ H ბგერა უფრო ხშირია
თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში, ტაოურში მისი არსებობა
ზოგადქართულ ფონეტიკურ მოვლენას წარმოადგენს, რასაც სხვა
ქართველურ დიალექტებში დადასტურებული არაერთი მაგალითი
მოწმობს.
2.3 O,o ბგერები
პალატალიზებული ხმოვნები როგორც ფუძეში, ასევე მორფემათა
ზღვარზე „განსაზღვრულ პოზიციაში წარმოიქნება და, ამდენად, იგი
შესაბამისი ფონემის (ფონემათა კომპლექსის) პოზიციურ (ბგერით)
ვარიანტს წარმოადგენს (ჯორნებაძე 1998: 37).
2

ზოგადად, H ბგერა იშვიათია ქართველურ კილოებში. მხოლოდ მეგრული და სვანური
მეტყველებისთვისაა ნიშანდობლივი. სვანურში H ხმოვანი ძირითად ხმოვანთა რიგში
განიხილება (ვ. თოფურია, მ. ქალდანი, ა. ონიანი...), მეგრულში კი სისტემებრ ზუგდიდურსამურზაყანულსა და მარტვილი-ჩხოროწყუს რაიონების მეტყველებაში გამოიყენება.
დანარჩენ რაიონებში სპორადულად დაჩნდება (დადიანი 2007: 1).
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სამხრულ დიალექტებში პალატალიზებული ხმოვნები (o და O)
მიღებულია შემდეგი ფონეტიკური გარდაქმნებით: ა) ვე > o, ვა > o, ე > o;
ბ) ვი > O, ო > O, ვა > O, ი > O (ფაღავა 2003: 145).
ტაოურ დიალექტში პალაპატალიზებული O და o ხმოვნები მიიღება:
ვი > Eი > O და ვე > Eე > o გარდაქმნებით.
ანალოგიური ვითარებაა ინგილოურში, მოხეურში, ჯავახურში.
ისტორიულად,
პალატალიზებული
ხმოვნების
წარმოქმნისკენ
მიდრეკილება ფერეიდნულსაც ახასიათებდა, თუმცა მეორეული
წარმოშობის
პალატალიზებულ
ხმოვნებს
იქ
შემდგომში
დეპალატალიზაცია განუცდიათ და სადა ხმოვნებს დამთხვევიან
(ჯორბენაძე 1989: 364).
აღსანიშნავია, რომ ყველა ქართველური კილო, რომელშიც
მეორეული წარმომავლობის პალატალიზებული ხმოვნები გვხვდება,
ისტორიულად განიცდიდა, ან დღესაც განიცდის უცხო ენათა გავლენას
(ფუტკარაძე 1998: 123).
ტაოურში პალატალიზებული O და o გვხვდება როგორც
თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში, ასევე ქართულ სიტყვებში. ვერ
ვიტყვით, რომ ქართულ მასალაში უფრო ნაკლებია, ვიდრე თურქულში.
1. თურქულ სიტყვებში: თამარა გOრჯისტან დიდი ფადიშაჲსი ბგანო
ყოფილა, აქ რუ უშენებია; ზედან ერბო მასჴმიდეს, იშტა მისი დOგუნი;
მზითევის, გამოსატანებელის საჴელი რა არი გOრჯიჯა?; გOრჯიჯა
სახელი იმი სახელი ვერ ვეტყვი, არ ვიცი; ახლა ძე დალევთ, სOთლი
ყავე გავაკეთოთ და სვით ლამაზებ; ჲაღOზი ვერ მჲარენია; ასე დათვები,
გHზელი ბოტოტები არი და; ჩOქOრები არი, ჩOქOრები ასე, ი ბoზალთია
ი ალაგი; გOრჯიგoლ-და გევნეთ; ქომო გოლი არი, გoლში ჩევდა; ჩoქ
ხისუმები არიან მესელა მარადიდ;
2. საკუთრივ ქართულ სიტყვებში: O: ზოგნი ემექნილა და, კარი
ქი დუწყდევნჲან;
პარასკეჲ, კOრა, შაფათი; ახლა ემბეაღიმეჲა,
მოთOთქOლები მაგაჲა, ა მინდა; მოთOთქOლი მაგKჲ ქიბარები უნდა,
მე ართუხ კHბილები ამასხია ჲა; ზედა ლებEა დEაყოლეფთ, სალჩასა,
დომათისის, მოთOთქOლი დომათი3 ეჲდა შენც დLჩEჲე და დუდე ბებჲას;
ჲოხსა და წინ და უკან აღK ჩუმEხOწნა უნდა; ჩoმოხEალ ფიშნაჴეჲ არი,
გახEალ, დOალეკარი; ახლა წOმა გვინდა, ო, ამა K წOმსა; მერთმა იშტასა
გიგEიწOმეფს, იშტასა K გიგEიწOმეფს; ო, ახლასაც გაწOმდეს და დღით
იყოს, ღამ იყო; იმა წყალში მოჶხარშავთ, წყალ გOდუწურავთ; იმას
დაჶსჭრით, წყალში მოჶხარშაჶთ, იმის წEენ წOწურაჶთ; კOრა, კOრა
საღამოპირა ჩამოვალთ იქენდამ; ჴHმელი ყEელი, ი ზამთრისთOნ ჴHმელი
ყEელი და; აღK ჩუმEა, ხOწნა უნდა.
o: ყoლ დღე არა, კვირეში ერთხელა; ჩoმოხვალ ფიშნაჴეჲ; რაჲ
გითხრა, ყoლი რამ, წყლისუკან; ჩEენ თევნარში ბეEრი არი ჩიჩეგები,
ყoლი ჩიჩეგი არი აქ; ახლა ქოჲში ჩoმოველით, თა გათავდა; ნადირი ისე
3

სხვადასხვა მთქმელის მეტყველებაში ეს სიტყვა წარმოთქმულია პალატალიზებული
უ-თი.

ხ. ჯანგავაძე

არი ქი ალთმიში ოხა გoმოვა, სამოცი ქილო გoმოვა; ჴაჲები ჭედoბენ;
ფახლაჲდა, წoხელი გ მევიტანე, მოჶხარშე; ჲაღი და სადღoბელი
გEაქEა; სადღoბელ ერბო მევყვანთ, შეჶშჭამთ, ქივართ, წავალთდა;
იმასაც ქართოლი, კავლა გიმეჲღეფსა, იმ კავლი ალაგეფ გაჶსჭრით;
ჩEე ქართoლ ვეტყვით; ედა შექნილ არ იჯoლება; გაღმა იქნება, მე არ
ვიცი მე კარგა ჲა, მე გoმოღმი ვარა ჲა; ი ერბო ჲანზე ქი ჩაყრილი დო
მoა, წყალი მoა, ერბო თეჲეფში წყალი მoა, დoა, იმა დო ებნეჲან; კoლ4
რაჲგა ვიჯებით, იშთა ფურებ მოჶსწველაჶთ, იმასა საწურავში ამევღეფთ;
ჩoმოსულა ქომო, გოდღეკარ, გოდღეკარ ჩoმოსულა.
პალატალიზებული ხმოვნები ტაოურში საკმაოდ მყარია, თუმცა
ზოგიერთ შემთხვევაში, ძირითადად თურქულ სიტყვებში, მონაცვლეობს
სალიტერატურო ქართულის ფონემატური ღირებულების უ და ო
ხმოვნებთან: გურჯულისი პურცომ ვეტყვით; ონანსორა აღარ იცჲან და
გურჯიჯა; ზედან ერბო მKსხმიდეს, იშტა მისი დუგუნი; ჰალვა დუდებდით,
ფილავ დუდებდით, დუგუნია ისე...
2.4 ჲ და E ბგერები
ტაოურ დიალექტში დიდი სიხშირით გამოიყენება ი-სა და უ-ს
უმარცვლო ალოფონები ჲ და E, რომლებიც, ფაქტობრივად, არა
მხოლოდ დიალექტებში, არამედ სალიტერატურო ქართულით მოსაუბრე
თანამედროვე ქართველის მეტყველებაშიც ბუნებრივია.
ჲ და E წარმოადგენს სონორული ბუნების ბგერებს, შესაბამისად,
შესაძლოა, რომ ი/ჲ და უ/E განვიხილოთ სონანტებად.
პოზიციურად სონორული ბუნების წყვილბაგისმიერი მჟღერი E-სა და
პალატალური მჟღერი ჲ-ის გამოვლენა თითქმის შეუზღუდავია.
I. ჲ გვხვდება სხვადასხვა პოზიციაში: 1. V – # (ხმოვნის მომდევნო
პოზიციაში), 2. V – V (ინტერვოკალურ პოზიციაში), 3. # – V (ხმოვნის წინა
პოზიციაში), 4. V – C (ხმოვანსა და თანხმოვანს შორის).
1. V – # პოზიციაში ჲ გვხვდება სახელებთანაც და ზმნებთანაც: რაცხა
ვიპოვნებთ იმაჲ ვიხდა, არა ვიცი; ახლა თორი მყავსა მერამედაჲ, მეჲბოჲ
მემედასი ბიჭი; აქვე ასე შიგან პეტერაჲ დაბLდი კედეჲ; მასისი, პუტუტუჲ,
პუტუტუჲ მასისი არი; ამ ჴეჲს სახელი ქობაჲ არი, სხვა ხეჲ აღარ არი
აქა; სახლი თავაჲ სათივრე არი; პატინაჲ, იმას მEაკოჭეფთ ემეზე; ჰო,
მე გურჯულა, აქეEრ გებნეჲ და; ი მემრეც კალოჲ აღარვინა ლეწაჶს
აქეEრობაში; წევეჲ, წავიდნეს, მოვინეს; დილაჲ მეცხვერე მისცემდეს
ფურეფთა; გაღმაჲ ის არი, გაღმაჲ და; მასისი პეტერაჲ თაჲ და მოწლეპული.
როგორც წარმოდგენილი მაგალითებიდან ჩანს, V – # პოზიციაში ჲ
უფრო სახელობითი ბრუნვის ნიშნის ვარიანტია. სხვა მაგალითები: როცა
ფონეტიკური პროცესი უსწრებს წინ: იპოჲდა < იპოვიდა; გებნეჲ < გეუბნები;
წევეჲ < წავედი; ზმნისართებთან: უკანაჲც, გაღმაჲ.
2. V – V პოზიციაში ჲ-ს, უმეტესად, იძლევა ი: კაჲა აქეEრი თივა, კაჲა
აქეEრი ნაწEელი; ილაჯი არ შეშჭამ, გეჲარ, ი შეჭამე; ჯეჲრანი რაჲა?
4
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ჯეჲრან უძახივართ; ერთ არაბაჲ ჩეჲარენ; გიდაღმი ქოჲა, ჰო; ათდაორი
თუ ათდაცხრაჲა?; თხაჲა, ქეჩი თხაჲა; მა რას გადKდგამ, მოჲო; შენკაჲები
ხარა, აასე შემეხვეწებიენ, გუხარდები; აქ დევბადე, ჩემი სახელი მემედაჲა;
ასე Bევაჲა; ქომოჲში ერთი მაჰალეში გამეჲარეთ; ესეც თხაჲა, ვაცი, ვერძი;
კაჲ თეთრი შეჲა; ა იცჲან ქი, ჩოფი რა თქმაჲა; არ ვიცით ქი ჩოფი რაჲა;
ჩემი აღაჲა; თხაჲა, ერთანე ვაცი; შენი ლაპარაკი კაჲა; ისე გიდეჲარე მი,
იმ თერეფში; ახლა არაბა გამოჲდა ~ა, გზაჲა; რაჲგეჲარენო; საფალანთო
არი, თაჲა, თაჲა; ტპაჲა, ტპაჲა; წყალი რუჲა; ესე ირმი და ცხრაჲა, ცხრა
ირმუს უწინ; ე იმასაც ბიბერ ურთეფ კედეჲა; მე არ ვიცი მე კარგა ჲა, მე
გამოღმი ვარა ჲა; მახვაჲათებენ ასე და იცინჲან და; მოთOთქOლები
მაგაჲა, K მინდა;
V-V პოზიციაში წარმოდგენილია ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე,
ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად: გიდეჲარე, გამეჲარეთ, ჩეჲარენ,
გეჲარენო. ყველაზე ხშირად გვხვდება შედგენილ შემასმენელთან,
მეშველზმნიან ფორმებთან: თხაჲა, გზაჲა, ტპაჲა, ვარაჲა, თურქ. სიტყვაში:
შეჲა... სხვა მაგალითები: რ > ჲ შენაცვლებით: მახვაჲათებენ, რომელიც
საკმაოდ გავრცელებული პროცესია ტაოურისთვის დამახასიათებელი
არავიბრანტი რ ბგერის გამო, რომელიც ხშირად იკარგება, ან ჲ-ად იქცევა.
3. # – V პოზიციაში ჲ გვხვდება თურქულიდან ნასესხებ სიტყვებში Y-ს
გადმოსაცემად: ჲასაღია და, უჩუმა მოკლენ, ჰო; ჩვენ არ ვიწაკიდეფთ,
ჲოხ; მანგალით, ძირედამ მოჶთიბაჶთ, ჲაღუზათ; ჲაღOზი ვერ მჲარენია;
პურ დუდებ, ჲაღ, მაწონ; ჲასაღია და, უჩუმა მოკლენ, უჩუმა, ჰო; ბეEრ
საჭმელებ არ ვიჯებით ჲანი; ჲაბანჯიდამ დავქორწილდეთ, ჲაბანჯიდამ
ვიყოთ; სიმღერები დამავიწყდა ჲა, გეჲგე?; დათვი მოკვლა ჲასაღი; იქედან
გამოხვალ ქი, გზაში, ჲა ბალაზე გასულა; ჲა შეფხდება, ჩამოვა იქიდამ;
ჲოხ, ჲოხ, ეთამ ტუკრები მეჲჟამა; იმაში თაფლი შერბეთი-ნა მჲართვა,
დერმანი ჲანი; ზემო ფიშნარჴევ ჲაჲლაში, იქ დავბადულვარ მეა; შიგან
სხEა რამ ჲანი ჩEენი ჲუსუჶელი იქობათი თევზი; ისხამს, ჰო, ჲაღუზია;
ჲალუღ, ჲალახს მივცემთ...
შეგვხვდა ქართულ მაგალითებშიც: ჲა ვიცი „რა ვიცი“; ასე აქედამ,
ჲეთიდამ წავალთ („იეთი“ ტოპონიმი); ჴევაჲსა მKლე ჲეთი არი; დათEი
ყოლ ღამე ჲარება აქNბაში; ჲარაღზე ხელს შეჲჭრავ ჲა, იმაზე ჶენა კაჲ
იჯონლება ისა; სისხლ დაყენეფს, ემე ჲარა მოჰკრეფაჶს.
4. V – C პოზიციაში წარმოდგენილია ზმნებთან, მორფემათა ზღვარზე,
დადასტურებულია ზმნისწინისეული ხმოვნის მეზობლად: გეჲზდება,
გედეჲხედავ, ჩამეჲტანო: აი მეცეხEარიდამ უნდა ჩამეჲტანო; გევიდე,
დავდგე იქა, გეჲგე? დესდვა ზეჲდან და სისხლ დაყენეფს; ლანქერი
დაწოლილ იყო, რეგეჲცხა დLცა; ზედან გიდავჭირპიდით ემესა, ნაჲლონსა,
რასმესა, ეფეჲჯა, ვეღარ მითქEია და; მას უკა აბლი კიდევ გეჲზდება; იმის
ოჯაღის უკანაჲც ყანა არი; გედეჲხედავ და, ჩანსა იგერ.
როგორც ჩვენ მიერ ჩაწერილი მასალიდან ჩანს, ჲ ტაოურში საკმაოდ
ხშირია. შდრ. შ. ფუტკარაძის აზრით, ტაოურში, მსგავსად იმერხეულისა,
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ჲ თითქმის აღარ გამოიყენება და გვხვდება მხოლოდ თურქულიდან
ნასესხებ სიტყვებში Y-ს გადმოსაცემად (ფუტკარაძე 1995: 333).
II. E ტაოურში გვხვდება შემდეგ პოზიციებში: 1. C – V (თანხმოვანსა
და ხმოვანს შორის), 2. C – C (თანხმოვანსა და თანხმოვანს შორის), 3.
V – C (ხმოვანსა და თანხმოვანს შორის); 4. V – # (ხმოვნის მომდევნოდ
პაუზის წინ); 5. # – V (ხმოვნის წინ პაუზის მომდევნოდ); 6. V – V (ხმოვანთა
შორის); # – C (თანხმოვნის წინ პაუზის მომდევნოდ). ამათგან ყველაზე
ხშირია თანხმოვანსა და ხმოვანს შორის პიზიცია.
1. C – V: ჩEენ რაცხა გEეყოფა იმა ჶთიბაჶთ; მოჶსწყაჶთ თEელი
მოვა, იმა ემევიღეფთ; ახ ქEყავან და დKთხEეთ, მოათხEეთ გEათეჲ;
თქEენ თEელი არ ეტყვით თთEელსა?; ჩEენი სოფლიდამ ხუთი ხანე ზე
დგასა; იქ გEაქEა ქოხი და იქ მივდივართ; ახლა ქEეში ჩამევედით; იმის
სახელი ნედლი ყEელ, სხEა ა მახსოვს რა გი..; ფირინჯის უკან მარილ
ჩEაყრით, მარილის უკან მეჲხარშვის; ამა დავტეხაჶთ, გEამავფქEაჶთ,
ჲოხებ გაჶხსნავთ; ემეჲ ეტყEის, ნენეჲ ეტყEის ბიჭს: ეს გავყიდოთ
ერთანეო; ერთ სოფელში ქი წევნეთო, მეხი ჩუმEა, დEეგვეცემაო და
კKრგათ გავხერგნავსო; შაფათი, კEირა; პატარასაც მოზEერი; თქEენ
ცერცEი თესEიდით?; გEეთხEები, ქი დაქEაწინდები. ბიჭი დაქEაწილდება,
ბგანო გLთხEება, ა ისე; მოხრაკულ ვიჯებით, სEილი ემექ ვიჯებით; ქEაბაჲ
მKლაგეს, ქEაბაჲ იჯებჲან ახლა; ღენჭებ ვაჩEებ მექთეფში;
2. C – C: პირტყEი გEყავან ოთხი, ისევ წEასხამთ; ა, მიწაში
შემძEრალნი; ასე შეჲქნა მოსEლამდი, აპა; ო, ენ წინაწინ ბეEრი ფურები
გEყავდეს; ჰო, ჰო, დაფშEნილი და ნედლი ყEელ ვიტყEით; ვთიბაჶთ
ჩEენ, მალები ქEყავან და, ფურები ქEყავან; ჩKსოფ სარსა, წავა თაჶშხამი,
გასEლამდი; ექEს, ექEს; ო, იყEნეს ბეEრი; ბოჲნა ასკრებ გEიკEლენ; ასე
წEრილ-წEრილ დაჶხევ; დეEსეკარას გიდეჲბენ და დამდგურებულსკე
წასEლიხან; ჩEენსთOნ ანჯახ ქEყოფნის.
3. V – C: ფურები თუ ბეEრნი არჲან, დიდი იჯონლება; დიკეEლი, ერთი
დიკეEლი არი, ერთი ჴარი არი და ორი ფური არჲან; აქეvრი ყომშები,
ბითავა ერთგან ვიკრეფით; არა, არ გეEქცევიო; მEანთილი არ მყაEდა;
აქ დეEბადე; იქ დეEბადე, გეEზარდე; ძროხებ ვაჭმეჶთ.
4. V – #: ჰო, ჶქსოE, ე ძეწკნით მოჶქსოE;
5. # – V: ლებEო შორვა ვიქთა, რა Eიცი; წყლის უკა ვიქთა, მარილის
უკა ვიქთა, რა Eიცი;
6. V – V: ერთი მიმეEარდი, ხოშ ჲაჲლაში აბარგული არ ყოფილა;
7. # – C: EწEელავ და ნაწველაჲ არა იჯენ.
როგორც წარმოდგენილი მაგალითებიდან ჩანს, E-ს გამოვლენა
შეუზღუდავია
თითქმის
ყველა
პოზიციაში.
იგი
ძირითადად
წყვილბაგისმიერი ვ-ს მონაცვლეა, რაც ფონეტიკური გარდაქმნის შედეგია.
იშვიათად გვხვდება უ-ს პოზიციაში, -ურ/-ულ სუფიქსისეული უ ხმოვნის
ე, ა ხმოვნებთან მეზობლობაში დავიწროების შედეგად ვეEბნევით,
დიკეEლი, აქეEრი... გვაქვს ისეთი შემთხვევები, როცა მოსალოდნელი
კბილბაგისმიერი ვ-ს ნაცვლად წარმოდგენილია უმარცვლო უ, ხმოვნის
მეზობლად, სიტყვის თავკიდურად: Eიცი < ვიცი, Eწველავ < ვწველავ,

ხმოვანთა დისტრიბუცია ქართული ენის ტაოურ დიალექტში
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თუმცა სისტემური სახე არ აქვს, ერთი და იმავე მთქმელის მეტყველებაშივე
შეინიშნება მერყეობა აღნიშნულ პოზიციაში E/ვ მონაცვლეობასთან
დაკავშირებით.
შ. ფუტკარაძე მიიჩნევს, რომ E გამოიყენება როგორც ვ-ს, ასევე
უ-ს პოზიციაში, თუმცა მეცნიერი თვლის, რომ კბილბაგისმიერი ვ უფრო
გავრცელებულია, ვიდრე წყვილბაგისმიერი E (ფუტკარაძე 1995: 133134). ჩვენი აზრით, გაანალიზებული მასალის საფუძველზე, უმარცვლო
ალოფონი უფრო დიდი სიხშირით გამოიყენება.
აღსანიშნავია, რომ E სისტემურადაა წარმოდგენილი შემდეგ
სიტყვებში: ბეEრი, ცხEარი, შEილი, ძEელი/ზEელი, წისქEილი/წისკEილი,
ფქEილი.
წყვილბაგისმიერი E სონანტი ხმოვანთან ქმნის დიფთონგს, ხოლო
თანხმოვანთან ლაბიალიზებულ კომპლექსს.5
როგორც წარმოდგენილი კვლევიდან ჩანს, ტაოურში, როგორც
სალიტერატურო ქართულში, ფონემატური ღირებულების ხუთი ხმოვანი
გვაქვს: ა,ე,ი,ო,უ. მათი დისტრიბუცია თავისუფალია და ისინი წარმოებისა
და რაგვარობის მიხედვითაც იდენტურია. ამათ გარდა, სხვადასხვა
პოზიციის მიხედვით გამოვლენილი ფონეტიკური ვარიანტებია: K, L, M,
N, u, E (<u), H, O, o, რომლებიც მეტ-ნაკლებად სხვა ქართველურ
ქვესისტემებშიც დასტურდება.
დამოწმებული ლიტერატურა
ახვლედიანი 1938: ახვლედიანი გ., ზოგადი და ქართული ენის ფონეტიკის
საკითხები, I. თბილისი, 1938.
ახვლედიანი 1953: ახვლედიანი გ., ზოგადი ფონეტიკის საფუძვლები.
თბილისი, 1953.
ბერიძე 1993: ბერიძე მ., სამცხურის ძირითადი თავისებურებანი
(საკანდიდატო დისერტაცია), თბილისი, 1993.
გამყრელიძე... 1965: გამყრელიძე თ., მაჭავარიანი გ., სონანტთა სისტემა
და აბლაუტი ქართველურ ენებში. თბილისი, 1965.
გამყრელიძე... 2003: გამყრელიძე თ., კიკნაძე ზ., შადური ი., შენგელაია ნ.,
თეორიული ენათმეცნიერების კურსი. თბილისი, 2003.
გაფრინდაშვილი 1955: გაფრინდაშვილი შ., ლაბიალიზაციის ბუნებისათვის
ზოგ იბერიულ-კავკასიურ ენაში. იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება,
VII. თბილისი, 1955.
დადიანი... 2010: დადიანი ე., მიქაუტაძე მ., ფონემატური სტრუქტურის
ზოგიერთი საკითხისათვის იმერხეულში. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაზე “ენა როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი”
წაკითხული მოხსენებების კრებული. ქუთაისი, 2010.
5

ტერმინი „ლაბიალიზებული კომპლექსი“ დაამკვიდრა გიორგი როგავამ (იხ. ჩიქობავა
ცერცვაძე 1962: 82, სქოლიო).
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ერთელიშვილი 1963: ერთელიშვილი ფ., უმარცვლო უ ძველ ქართულში.
თსუ შრომები, ტ. 96 (ფილოლოგიურ მეცნიერებათა სერია). თბილისი,
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