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The paper focuses on the issue of Georgian translation of German 
proper names and toponyms containing the grapheme <ch>. The German ve-
lar sound [x], denoted by the grapheme <ch>, is transmitted into Georgian by 
means of the glottal sound “ხ“. This is an undoubted fact. However, Georgian 
has no correlate of the German palatal sound [ç]. This sound is transmitted 
into Georgian in two ways, by “ხ“(kh) and “ჰ“(h) forms. In order to choose 
the best form out of these two sounds, I have analyzed the normative forms 
of the above-mentioned sounds in the literary German language, as well as 
their phonetical, phonological and graphic peculiarities. It is well known that, 
in the German language, the grapheme <ch> denotes both velar [x] and pal-
atal [ç], which are combined variants of one and the same phoneme /x/, and 
differ solely by the place of articulation. Substitution of these sounds does 
not change the meaning of the word. 

A totally different sound is a glottal fricative [h]. It differs from the 
above-mentioned sounds by the place of articulation, as well as by its nature 
and position in a word. Substitution of both velar [x] and palatal [ç] by the 
fricative [h] leads to a change in the meaning of the word. Therefore, it is 
inadmissible to transfer the sound [ç] by means of the phoneme ჰ into Geor-
gian, solely based on the similarity of pronunciation. Besides, in borrowed 
proper names and toponyms, the Georgian spirant ჰ is easily lost before the 
vowels and at the end of the word. Georgian ჰ has its own function: it denotes 
the German sound [h] when transferring German proper names into Geor-
gian. Thus, this grapheme cannot be used to denote the German palatal [ç] in 
the Georgian versions of proper names and toponyms. To summarize all the 
above-mentioned, we can conclude that the expression of German palatal [ç] 
by means of the Georgian glottal “ჰ“ is incorrect. For contemporary literary 
Georgian language, it is more natural and acceptable to use the grapheme “ხ“ 
for both German sounds [x] and [ç], denoted by the grapheme <ch>.

გერ მა ნუ ლი წარ მო მავ ლო ბის სა კუ თარ და გე ოგ რა ფი-
ულ სა ხე ლებ ში <ch> გრა ფე მით აღი ნიშ ნე ბა ვე ლა რუ ლი [x] და 
პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რე ბი. ვე ლა რუ ლი [x] (ე. წ. „ach-Laut“-ი), 
ქართულში გადმოიცემა „ხ“ ბგერით. პალატალური [C] ბგერის 
(ე.წ. „ich-Laut“-ის) შე სატყ ვი სი კი ქარ თულს არა აქვს. მი სი ქარ-
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<ch> გრაფემის შემცველი გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების...

თულ ში გა და ტა ნის სა კითხ ი, ჯერ კი დევ არაა ცალ სა ხად გა-
დაწყ ვე ტი ლი და კითხ ვის ნი შანს აჩენს: უნ და გა და ვი ტა ნოთ 
ის ქარ თუ ლი „ხ“ თუ „ჰ“ ბგე რით? პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი დან 
უპი რა ტე სის ასარ ჩე ვად, სა სურ ვე ლია ერ თი სა ერ თო წე სის შე-
მო ღე ბა, რო მე ლიც მი სა ღე ბი იქ ნე ბა რო გორც გერ მა ნუ ლი, ისე 
ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მი სათ ვის. ამი სათ ვის სა-
ჭი როა შემ დე გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა: 

1. თა ნა მედ რო ვე გერ მა ნულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში <ch> 
გრა ფე მით გად მო ცე მუ ლი ბგე რე ბის დამ კვიდ რე ბუ ლი, ნორ მა-
ტი უ ლი ფორ მე ბის გან ხილ ვა, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა მო ცე მუ ლი 
ენის ფო ნე ტი კურ, ფო ნო ლო გი ურ და გრა ფე მულ სისტემებს; 

1. პალატალური [C] ბგერის („ich-Laut“-ის) ქარ თულ ში გა-
და ტა ნის ფორ მე ბი დან სწო რი, მარ თე ბუ ლი ფორ მის არ ჩე ვა, 
რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში არ მო ვა თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მას თან;

2. დღე ვან დელ ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში უკ ვე დამ-
კვიდ რე ბუ ლი პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი დან ქარ თუ ლი სათ ვის 
უფ რო ბუ ნებ რი ვი და მი სა ღე ბი ფორ მის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

შე ვეც დე ბით, ზე მო ჩა მოთ ვლილ სა კითხ ებს ამა ვე თან მიმ-
დევ რო ბით გავ ცეთ პა სუ ხი:

1. გან სა ხილ ვე ლი ბგე რე ბის [x], [C] და [h] ფო ნე ტი კუ რი, ფო-
ნო ლო გი უ რი და გრა ფე მუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი

<ch> გრაფემით გამოხატული ბგერები: ველარული [x] 
(„ach-Laut“-ი) და პალატარული [C] („ich-Laut“-ი), ფო ნე ტი კუ-
რად მსგავ სი ბგე რე ბი ა. არ ტი კუ ლა ცი ის რაგ ვა რო ბის მი ხედ-
ვით, ორი ვე ბგე რა ყრუ ფრი კა ტი ვი ა. ისი ნი ერ თმა ნე თი სა გან 
გან სხვავ დე ბი ან მხო ლოდ არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლით: [x] არის 
დორ სო ვე ლა რუ ლი, ხო ლო [C]- დორ სო პა ლა ტა რუ ლი ფრი კა ტი-
ვი, რომ ლის არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლი წი ნა ე ნის მი ე რი ბგე რე-
ბის წარ მოთ ქმას ესა და გე ბა და შე სა ბა მი სად, წი ნაა გა და წე უ-
ლი. /x/ და /C/ ფო ნე მე ბი არ ქმნი ან ოპო ზი ცი ურ „მინიმალურ 
წყვილს“, რაც ყო ვე ლი ენის ფო ნე მუ რი ინ ვენ ტა რის დად გე ნის 
მე თო დი ა, მაგ რამ, წარ მო ად გე ნენ ერ თი ფო ნე მის ალო ფო ნებს 
(Mujiri, 2018:47), კერ ძოდ /x/ ფო ნე მის კომ ბი ნა ტო რულ ვა რი ან-
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ტებს. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ /x/ და /C/ ალო ფო ნე ბი ხა სი ათ დე-
ბი ან კომ პლე მენ ტა რუ ლი დის ტრი ბუ ცი ით, ანუ არა სო დეს არ 
გვხვდე ბი ან ერ თი და იმა ვე ბგე რით კონ ტექ სტში: „როდესაც 
ორი აკუს ტი კუ რად ან არ ტი კუ ლა ცი უ რად მო ნა თე სა ვე ბგე რა 
არა სო დეს არ გვხვდე ბა იმა ვე ბგე რე ბის გა რე მოც ვა ში, მა შინ 
ისი ნი უნ და გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ერ თი სა და იმა ვე ფო ნე მის 
კომ ბი ნა ტო რუ ლი ვარიანტები“ (იხ.: Hall, 2000:63-64; Meinhold/
Stock, 1982:133-134; Mujiri, 2018:32-33). 

გერ მა ნულ ენა ში ვე ლა რუ ლი [x] ბგე რა გვხვდე ბა ინი ცი ა-
ლურ პო ზი ცი ა ში1 და სიტყ ვის ბო ლოს. ის წარ მო ით ქმე ბა უკა ნა 
და ცენ ტრა ლუ რი რი გის ხმოვ ნე ბის [ü:, U, o:, O, a:, a] და დიფ-
თონ გის [ao»] შემდეგ, მაგ.: Buchloe [ Ûbu:xlo«] - ბუხლოე, Bochum 
[ Ûbo:xUm, ÛbOxUm] - ბოხუმი, Koch [ ÛkOx] - კოხი, Dachau [ Ûdax-
a¥o] - დახაუ, Salzach [ Ûzalt¥sax] - ზალცახი, Gorbach [ ÛgOrbax] 
- გორბახი და ა.შ. 

[C] გვხვდება სიტყვის დასაწყისში2, სიტყვის შუაში და 
ბოლოში, ანუ სამივე პოზიციაში. ის წარმოითქმება წინა 
რიგის ხმოვნების [i:, i, y:, y, e:, E, ø:, œ], ორი დიფთონგის [Q»,  
ø»] შემდეგ და სუფიქსებში: -ig; -lich და -chen, მაგ.: Dietri-
ch [Ûdi:triC] - დიტრიხი, München [ÛmynC«n] - მიუნხენი, Brecht 
[brECt] - ბრეხტი, Albrecht[ ÛalbrECt] - ალბრეხტი, Mönchengla-
dbach [®mo¥enC«nÛglatb¥ax] - მიონხენგლადბახი, Eichendor-
ff [Ûa¥eC«ndOrf]- აიხენდორფი, Feuchtwanger [ÛfO¥øCtvaN«r] - 
ფოიხტვანგერი და ა.შ. 

უცხო წარმოშობის სიტყვებში <ch> - გრაფემით აღინიშნება: 
1. ბგერა [k], მაგ. Christ [Ûkrist] - ქრისტე, Christa [ Ûkrista·] - ქრისტა, 
Chronik [ Ûkro:nik] - ქრონიკა, Chemnitz -[ ÛkEmnit¥s] - ქემნიცი;3 2. 
1 ასევე რუსული წარმოშობის სიტყვებში: Chabarowsk [xaba:rOfsk, 

Charkow [xarkOf
2 იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ბერძნულიდან და ლათინუ-

რიდან მომდინარე სიტყვებში, მაგ. Chemie [Xemi:] China [i:-
na], Chirurg [irrk] და სხვ.

3 ბერძნული და ლათინური ენებიდან მომდინარე სიტყვები, რომ-
ლებიც შეიცავენ <ch> გრაფემას, ქართულში გადმოვიდა, რო-
გორც „ქ,“ და არა, როგორც „ხ.“ (იხ. თანამედროვე ქართული სა-
ლიტერატურო ენის ნორმები 1. 1970, გვ.4.)
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ბგერა [S], მაგ.: die Charite [SariÛte:] - შარიტე, Chopin [SOÛpEâ ] - 
შოპენი, Don Quichotte [dO= kiÛSOt] - დონ კიხოტი; 3. ბგერა [t¥S], 
მაგ. Chile [ Ût¥Si:le·] - ჩილი, Tchibo [Û t¥Si:bo] - ჩიბო, Chamberlain 
[ Û t¥SEmb«rlin] - ჩემბერლენი და სხვ.

ბგერა [h] სრულიად განსხვავდება [x] და [C] ბგერებისაგან. 
ეს ბგე რა არის ყრუ, გლო ტა ლუ რი ფრი კა ტი ვი (ნაპ რა ლო ვა-
ნი). ზო გი მეც ნი ე რი მას მი იჩ ნევს არა თან ხმოვ ნად, არა მედ 
ხმოვ   ნად, რად გან მი სი არ ტი კუ ლა ცია ხმო ვან თა არ ტი კუ-
ლა  ცი ის მსგავ სია1. მეც ნი ერ თა რი გი [h] ბგე რას თვლის ე. წ. 
„მცოცავ ფონემად“ („Gleitlaut“-ად, როგორიცაა მაგ. გერმანული 
დიფთონგების მეორე კომპონენტი). მეცნიერთა ნაწილი კი [h]-ს 
უწოდებს აპროქსიმანტს, ანუ ამსგავსებს მას [l] და [j] ბგერებთან 
(Staffeldt, 2010:88-90). ამ მოსაზრებათა შეჯამების შედეგად, 
შეიძლება ითქვას, რომ [h] უნდა განლაგდეს თანხმოვანთა 
და ხმოვანთა ზღვარზე, როგორც „მცოცავი“ ან აპროქსიმანტი 
ფონემა. ფონეტიკურად [h] ახლოა მხოლოდ ხმოვნის „მა-
გარ შემართვასთან“ („Knacklaut“-თან) და არა რომელიმე თან-
ხმოვანთან. გადამწყვეტი ფონოლოგიური ფაქტორი, რის გამოც 
[h] ბგე რას თვლი ან თან ხმოვ ნად, არის მხო ლოდ ის, რომ ის 
ქმნის ოპო ზი ცი ურ წყვი ლებს არა ხმოვ ნებ თან, არა მედ თან-
ხმოვ ნებ თან (Haal, 2000:11; Mujiri, 2018:42-44).

ბგე რა [h]-ს წარ მოთ ქმის წე სი და პო ზი ცია სიტყ ვა ში სრუ-
ლი ად გან სხვავ დე ბა [x] და [C] ბგე რე ბი სა გან. [h] წარ მო ით ქმის 
სიტყ ვი სა და მარ ცვლის და საწყ ის ში, ხმოვ ნე ბის წინ, მაგ: Ham-
burg, Gotthold, Hans, Heinrich, Johannes და სხვ.2 

ამ რი გად, კითხ ვა ზე, თუ რო გო რია ზე მოთ გან ხი ლულ ბგე-
რა თა ნორ მა ტი უ ლი ფორ მა გერ მა ნულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში 
და მა თი ფო ნე ტი კუ რი, ფო ნო ლო გი უ რი და გრა ფე მუ ლი მა ხა სი-

1 როგორც [h]-ს, ასევე ხმოვანთა წარმოქმნისას პირის ღრუში არ 
იქმნება დაბრკოლებები ხშულობის ან ნაპრალოვნების სახით.

2 [h] არ წარმოითქმის: ა) რედუცირებული e-ბგერის უმახვილო i და u 
ხმოვნების წინ, მაგ. fähig, Verleihung; ბ) თანხმოვნის შემდეგ, იმავე 
მარცვალში, მაგ. Rhythmus, Walter; გ) ფრანგული წარმოშობის 
სიტყვებში. 
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ა თებ ლე ბი, შე იძ ლე ბა გავ ცეთ შემ დე გი პა სუ ხი: <ch> გრა ფე მით 
აღ ნიშ ნუ ლი, ფო ნე ტი კუ რად ერ თმა ნე თის მო ნა თე სა ვე ბგე რე ბი, 
ვე ლა რუ ლი [x] და პა ლა ტა რუ ლი [C], სრუ ლი ად გან სხვავ დე ბი ან 
[h] ბგე რი სა გან რო გორც არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლი თა და რაგ ვა-
რო ბით, ისე წარ მოთ ქმი თა და პო ზი ცი ით სიტყ ვა ში.

და ბო ლოს, კი დევ ერ თი ფო ნო ლო გი უ რი არ გუ მენ ტი გერ-
მა ნუ ლი პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რის ქარ თუ ლი ხორ ხის მი ე რი „ჰ“ 
ბგე რით ჩა ნაც ვლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ: გერ მა ნულ დი ა ლექ-
ტებ ში, კერ ძოდ, მი უნ სტე რის არე ალ ში, პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე-
რის ნაც ვლად, წარ მოთ ქვა მენ გლო ტა რულ [x] ბგე რას. [x] ბგე რა 
გვხვდე ბა იმ ბგე რით კონ ტექ სტში, სა დაც სტან დარ ტუ ლი წარ-
მოთ ქმის მი ხედ ვით უნ და გვქონ დეს პალატარული [C] (ich-Lau-
t-ი ანუ ე.წ. „რბილი ხ“). მაგ., სიტყვა „Milch“-ში („რძე“), ბგერა [C] 
წარმოითქმება როგორც [x]: [milx] (Staffeldt, 2010: 86). მი უ ხე და-
ვად ამი სა, სიტყ ვის მნიშ ვნე ლო ბა მსმე ნე ლი სათ ვის გა სა გე ბი ა.

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას სტან დარ ტუ ლი გერ მა ნუ ლი წარ-
მოთ ქმის შე სა ხებ: თუ სიტყ ვა ში [x] და [C] ბგე რებს სხვა დას ხვა 
ბგე რით კონ ტექ სტში ერ თმა ნე თით ჩა ვა ნაც ვლებთ, ეს მხო-
ლოდ წარ მო სათ ქმე ლად იქ ნე ბა ძნე ლი, მაგ რამ სიტყ ვის მნიშ-
ვნე ლო ბა ამით არ შე იც ვლე ბა. ისე რომ, ამ შემ თხვე ვა ში შე იძ-
ლე ბა ვი ლა პა რა კოთ არა ფო ნე მა ტურ გან სხვა ვე ბა ზე, არა მედ 
მხო ლოდ ფო ნე ტი კუ რად არა კო რექ ტულ წარ მოთ ქმა ზე. იგი ვე 
არ შე იძ ლე ბა ით ქვას, თუ ფო ნე ტი კუ რად არა მო ნა თე სა ვე [h] 
ბგე რით ჩა ვა ნაც ვლებთ [x] ან [C] ბგე რებს1. 

2. <ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი [x] და [C] ბგე რე ბი, რო მე ლი 
ფორ მით უნ და გად მო ვი ტა ნოთ ქარ თულ ში? რო მე ლია ქარ თუ-
ლის თვის უფ რო მი სა ღე ბი, „ხ“ თუ „ჰ“?

<ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი გერ მა ნუ ლი ვე ლა რუ ლი [x] და 
პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რე ბი, რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბის ზე გავ ლე ნით, 
ქარ თულ ში გად მო ი ცე მო და მხო ლოდ „ხ“ გრაფემით. ეს ტრა დი-

1 შეადარეთ შემდეგი მაგალითები: Chankasee [xa=kaze:], მაგრამ 
არა: ô[ha=kaze:], ô[a=kaze:], Chaskowo bulg. [xaskOvO], მაგრამ 
არა: ô[haskOvO], ô[askOvO].
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ცია დამ კვიდ რდა ცნო ბილ მწე რალ თა, მთარ გმნელ თა და მეც-
ნი ერ თა: კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას1, გრი გოლ ხავ თა სის2, ვ. 
ფურ ცე ლა ძის3, კარ ლო და გი ორ გი ჯორ ჯა ნე ლე ბის4, გი ვი კარ ბე-
ლაშ ვი ლის5 და სხვა თა სა მეც ნი ე რო შრო მებ სა და თარ გმა ნებ-
ში, რომ ლებ შიც ვხვდე ბით შემ დეგ მა გა ლი თებს: 

ჰა ინ რიხ ჰა ი ნე, ერიხ მა რია რე მარ კი, ფრიდ რიხ ში ლე რი, 
ბერ ტოლტ ბრეხ ტი, ჰა ინ რიხ მა ნი, კურტ ტუ ხოლ სკი, ლი ონ ფო-
იხ ტვან გე რი, ჰა ინ რიხ ბი ო ლი, ფრიდ რიხ ჰე გე ლი, ფრიდ რიხ 
ნიც შე, რი ხარდ ვაგ ნე რი, ვოლ ფგანგ ბორ ხერ ტი, ულ რიხ ბე ხე-
რი, ვოლ ფრამ ფონ ეშენ ბა ხი, იო ჰან გოტ ლიბ ფიხ ტე და ა. შ.

ამდენად, ქართულ სალიტერატურო ენაში ველარული 
[x] ბგერის ქართული „ხ“ გრაფემით გადმოტანის ფორმა უკვე 
დამკვიდრებულია და კამათს არ იწვევს. 

პრობ ლე მა ტუ რია <ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი პა ლა ტა-
რუ ლი [C] ბგე რის ქარ თუ ლი „ხ“ ან „ჰ“ გრა ფე მით გად მო ტა ნის 
სა კითხ ი. რადგან ბგე რა [C] ქარ თულს არა აქვს, დამ კვიდ რდა 
გად მო ტა ნის პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი: „ხ“ და „ჰ“, მაგ.: Schleicher 
- შლა ი ჰე რი და შლა ი ხე რი, Fichte - ფიჰ ტე და ფიხ ტე, Feuchtwan-
ger -ფო იჰ ტვან გე რი და ფო იხ ტვან გე რი, Becher - ბე ჰე რი და ბე-
ხე რი და ა. შ. ამ გა რე მო ე ბას ხე ლი შე უწყო იმა ნაც, რომ მთარ-
გმნე ლე ბი ცდი ლობ დნენ მხედ ვე ლო ბა ში მი ე ღოთ გერ მა ნუ ლი 
ენის მო ცე მუ ლი ბგე რის წარ მოთ ქმაც. ცდებს, გერ მა ნუ ლი პა-

1 იხ. სათანადო მაგალითები კ. გამსახურდიას თარგმანში: ერიხ 
მარია რემარკი, „დასავლეთის ფრონტი უცვლელია“. 193 “სა-
ხელგამი”/ 2011 წელი საგამომცემლო სახლი ლაბირინთი. თბი-
ლისი.

2 იხ. გრ. ხავთასის: „ნარკვევები გერმანული ლიტერატურის ისტო-
რიიდან“, ნაწ. 2. თბილისი, განათლება, 1965. 

3 იხ. ვ. ფურცელაძე, „გერმანული გრაფემის გადმოცემა ქართულში“, 
თსუ შრომები, ენათმეცნიერება, ტ. 164, 1975, თბილისი, გვ. 141-147.

4  იხ. ჯორჯანელების თარგმანი: ბერტოლტ ბრეხტი, „კავკასიური 
ცარცის წრე“. https://opac.iliauni.edu.ge/eg/opac/record/8589

5 იხ. გ. კარბელაშვილის თარგმანი: ერიხ მარია რემარკი, სამი 
მეგობარი. ბათუმი: საბჭოთა აჭარა, 1973. 
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ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რის წარ მოთ ქმას თან მიმ სგავ სე ბით გად მო-
ე ღოთ ქარ თულ ში „ჰ“ გრაფემა, ვხვდებით ჩვენი სა სი ქა დუ ლო 
პე და გო გე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და მთარ გმნე ლე ბის, ნ. კა კა ბა-
ძის,1 ჯორ ჯა ნე ლე ბის (ზოგ შემ თხვე ვა ში)2 და სხვა თა მეც ნი ე-
რულ შრო მებ სა და თარ გმა ნებ ში, რომ ლებ შიც ვხვდე ბით მა გა-
ლი თებს „ჰაეთი“: „ჰაინრიჰ ჰა ი ნე, ულ რიჰ ბე ჰე რი, ვოლ ფგან 
ბორ ჰერ ტი, ჰა ინ რიჰ მა ნი, ფრიდ რიჰ დი უ რენ მა ტი, ჰა ინ რიჰ ბი-
ო ლი, ერიჰ მა რია რე მარ კი, გერ ჰარტ ჰა უპ ტმა ნი, ლი ონ ფო იჰ-
ტვანგერი“ და სხვ. გარ და გერ მა ნელ მწე რალ თა და მოღ ვა წე თა 
სა ხე ლე ბი სა, გვხვდე ბა ამ გვა რად თარ გმნი ლი გე ოგ რა ფი უ ლი 
სა ხე ლე ბიც: ცი უ რი ჰი, მი უნ ჰე ნი და ა.შ. 

ახლა განვიხილოთ, თუ რამდენად მისაღებია [C] ბგერის 
„ჰ“ ფო ნე მით გა და ტა ნა თა ვად ქარ თულ ში. გი ორ გი ახ ვლე დი ა-
ნი აღ ნიშ ნავს, რომ „დღეს ქარ თულ ში „ჰ“ ბგე რა სა ერ თოდ და-
კარ გვის გზაზეა.“ [...] „განსხვავებით სხვა ბგერებისაგან, „ჰ“-ს 
ად გილს სხვა ბგე რა არ იკა ვებს (ამ ბო ბენ, მაგ., აე რი ან უფ რო 
იშ ვი ა თად (ახ ვლე დი ა ნი, 1999:192). კი ტა ჩხენ კე ლის მი ხედ ვით, 
„ქართულ სიტყვებში „ჰ“ იშვიათად გვხვდება. ქარ თვე ლი ამ 
ბგე რას უმე ტე სად იყე ნებს უცხო წარ მო შო ბის სიტყ ვებ ში: ჰა ვა, 
ჰან გი, ჰო რი ზონ ტი. ქარ თუ ლი „ჰ“ ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე 
გერმანული h.“ [...] „სპირანტი „ჰ,“ ხმოვ ნე ბის წინ ად ვი ლად 
იკარ გე ბა ქარ თულ ში, ზოგ ჯერ - სრუ ლი ად უკ ვა ლოდ, მაგ: ჰამ ბა-
ვი - ამ ბა ვი, ჰა რა მი - არა მი, ჰა ლა ლი - ალა ლი და სხვ.3

1 იხ. კაკაბაძე, ნ. (1967): „თომას მანი-ადრეული შემოქმედება 
(1893-1900), „თსუ გამომცემლობა,; იხ. აგრეთვე: კაკაბაძე, ნ. 
ჰაინრიჰ ბიოლი საქართველოში: დასავლელი მოგზაური და 
აღმოსავლელი დისიდენტი: ნონკონფორმისტული ხიდი https://
ge.boell.org/ka/2015/03/02/hainrih-bioli-sakartveloshi-dasavle-
li-mogzauri-da-agmosavleli-disidenti-nonkonpormistuli

2  იხ. ჯორჯანელების მიერ ნათარგმნი ერიხ მარია რემარკის 
„ჟამი სიცოცხლისა და ჟამი სიკვდილისა,“ რომლის წინა-
სიტყვაობაში უკვე „ჰაე“ ფორმაა გამოყენებული. http://ibooks.
ge/books/jami-sitsotskhlisa-da-jami-sikvdilisa/683

3 იხ. კაიშაური, ლ. „გერმანული ch გრაფემის ქართულად გა-
დმო  ცემის საკითხისთვის“ https://ice.ge/of/wp-content/uplo-
ads/2019/03/Kaishauri-L._QSKS_6Tomi_337-336gv._opt.pdf



 119

<ch> გრაფემის შემცველი გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების...

გავავლოთ პარალელი ქართულ „ჰ“ და ბერძნულ h-ს შო რის. 
შე სა ბა მის მა გა ლითს ვპო უ ლობთ „თანამედროვე ქართული 
სალიტერატურო ენის ნორმებში“: „ბერძნულში ხორხისმიერი 
h-ს გად მო სა ცე მად სა გან გე ბო ასო არ მო ი პო ვე ბო და. რო მა ე ლი 
გრა მა ტი კო სე ბი მის გა მომ ხატ ველ ასოს, არც კი უწო დებ დნენ 
ასოს, არა მედ მას მხო ლოდ ნი შანს ეძახ დნენ. [...] „ბერძნულში 
h სიტყვის და საწყ ის ში სუს ტად ის მო და, სიტყ ვის ბო ლო ში კი 
თით ქმის სულ იკარ გე ბო და. სა შუ ა ლო ბერ ძნულ ში ჰ გაქ რა, რის 
გა მოც ძველ ქარ თულ ში h არ გვხვდება, მაგ.: (ჰ)ე ლა და, (ჰ)ე ფეს-
ტო და ა. შ., თუმ ცა გვხვდე ბა ძვე ლი ბერ ძნუ ლი დან შე მორ ჩე ნი-
ლი და ქარ თულ ში მწიგ ნობ რუ ლი გზით დამ კვიდ რე ბუ ლი „ჰ“-ც, 
მაგ. ჰეროდე, ჰრომი“ ... თანამედროვე) 1970:43). 

ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ვი ზი ა რებთ ლია კა ი-
შა  უ რის შემ დეგ მო საზ რე ბას: „თუ გერმანული ch გრაფემით 
დაწყებულ სიტყვას ქართული „ჰაეთი“ გად მოვ ცემთ, შე იძ ლე-
ბა ეს ბგე რა ბო ლოს და ბო ლოს სულ და ი კარ გოს და დაგ ვრჩეს, 
მაგ. გერმ. Chiemsee -ს ნაც ვლად (ჰ)იმ ზე ე. [...] „ქართულში არ 
მოგ ვე პო ვე ბა არც ერ თი ფუ ძე, „ჰ“-ზე რომ ბოლოვდებოდეს 
(გარდა რამდენიმე შორისდებულისა: ვაჰ, ეჰ, ოჰ).“ [...] „ადვილი 
წარმოსადგენია, რომ ქართულისათვის სუსტი „ჰ“ უცხ ო უ რი ენე-
ბი დან შე მო სუ ლი სა კუ თა რი და გე ოგ რა ფი უ ლი სა ხე ლე ბის ბო-
ლო საც და ი კარ გოს და დაგ ვრჩეს: გერმ. Heinrich - ის ნაც ვლად 
ჰა ინ რი, გერმ. Friedrich - ის ნაცვლად ფრიდრი“ და ა. შ.

მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი შემ დე გი გა რე მო ე ბაც: გერ მა-
ნუ ლი ენის h ბგე რა ქარ თულ შიც „ჰ“ ბგე რით გად მო ი ცე მა: ჰა ლე, 
ჰამ ბურ გი, ჰარ ცი, ჰა ი დელ ბერ გი, ჰე სე ნი, მან ჰა ი მი და სხვ. ამ-
დე ნად, ქარ თულ „ჰ“-ს თა ვი სი ფუნ ქცია აქვს და მი სი გა მო ყე-
ნე ბა პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რის გად მო სა ცე მად ზედ მე ტი ხდე ბა. 

3. დღე ვან დელ ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში დამ კვიდ-
რე ბუ ლი პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი დან რომ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბაა 
მარ თე ბუ ლი? 

ზე მოთ ქმუ ლის სა ფუძ ველ ზე, შეგ ვიძ ლია და ვად გი ნოთ 
გერ მა ნუ ლი <ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი ბგე რე ბის ქარ თუ ლად 
გად მო ცე მის შემ დე გი წე სი: გერ მა ნულ ენა ში ვე ლა რუ ლი [x] და 
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პა ლა ტა ლუ რი [C], ერ თი /x/ ფო ნე მის ვა რი ან ტებს წარ მო ად გე-
ნენ და არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ მათ გან სხვა ვე ბულ წარ მოთ ქმა-
ზე დაყ რდნო ბა. გერ მა ნუ ლი ch გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი [x] და [C] 
ბგე რე ბის გად მო ტა ნა ქარ თულ ში შე იძ ლე ბა მხო ლოდ და მხო-
ლოდ „ხ“ ფორ მით, რაც მე ტა დაა დამ კვიდ რე ბუ ლი და, ამ დე ნად, 
მი სა ღე ბიც ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მი სათ ვის. ამ-
გვა რად, ქარ თუ ლად გად მო ტა ნილ პირ თა და გე ოგ რა ფი ულ სა-
ხე ლებ ში გვექ ნე ბა: ცი უ რი ხი, ბუ ხენ ვალ დი, ბო ხუ მი, ალ ბრეხ ტი, 
ბე ხე რი, ბრეხ ტი, რიხ ტე რი, ფო იხ ტვან გე რი, აი ხინ გე რი და ა. შ.
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