
JAZYKY KAVKAZU 
 

Současný Kavkaz obývá několik desítek národů, jejichž jazyky se řadí k různým jazykovým 
rodinám. K těm, kteří na Kavkaz dorazili mezi posledními, tj. až v posledním tisíciletí, se řadí 
nositelé jazyků turkických (balkarský & karačejevský, nogajský, kumycký, azerbajdžánský) a 
indoevropských (slovanské: ruský; íránské: kurdský, talyšský a tatský). Během 1. tis. se na 
Kavkaze usazují Alani, jeden ze sarmatských kmenů. Stali se předky dalšího íránského etnika 
- Osetinců. O tom, kdy přišli na Kavkaz předkové Arménů, se vede spor: před r. 1000 př. Kr. 
nebo až v první polovině 1. tis. př. Kr. Každopádně ještě před r. 500 př. Kr. se objevují ve 
staroperských análech. Zbývající jazyky bývají pokládány za autochthonní. Mezi nimi lze 
vydělit dvě jazykové rodiny, kartvelskou a severokavkazskou, přičemž každá se řadí k jiné 
vyšší taxonomické jednotce: kartvelská k nostratické a severokavkazská k dené-sino-
kavkazské. 

 
KARTVELSKÉ JAZYKY 

 

1. První pokus aplikovat glottochronologii pro klasifikaci kartvelských jazyků publikoval 
G.A. Klimov (1961, 243, 245). Na základě ‘klasické’ metody podle Swadeshe dospěl k 
modelu: 
 
          

jazyky zanský svanský  30% 35 40 45   
gruzínský 44% 30%       gruzínský 
zanský  30%   gruzínsko-zanské   
    kartvelské  -700 / 44%  zanský 
    -2000 / 30%      
         svanský 
Pozn.: Později Klimov (1998, ix) posunul svůj odhad dezintegrace větví svanské a gruzínsko-
zanské k r. 2200 př. Kr. 
 
2. Při užití ‘rekalibrované’ metody Sergeje Starostina, Testelec (1995, 14) získal výrazně 
starší data divergence kartvelských jazyků:  
 
        
  -2800 -2300 -1800 -1300 -800  
       gruzínský 
        
 kartvelské      zanský 
        
       svanský 
 
3. Ještě poněkud hlouběji do minulosti posouvá divergenci kartvelských jazyků sám Sergej 
Starostin se svým týmem, kteří analyzovali i svanské dialekty. Následující diagram, patrně 
dosud nepublikovaný, S. Starostin poskytl V. Blažkovi v červnu 2005, 3 měsíce před svou 
náhlou smrtí.  
 
 
       
 -3000 -2000 -1000 0 1000  
      gruzínský 
 gruzínsko-zanské        
  -800 Zan   megrelský 

kartvelské    700   lazský 
-3000       

      hornobalský 
 svanský = lušnu  950  lašchský 
     1500  lentechský 
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4. Žádný z uváděných autorů nepředstavil v plném rozsahu lexikální materiál, o nějž by opíral 
své výpočty. Proto Blažek & Krpcová shromáždili relevantní lexikální data a podrobili je 
etymologické analýze na základě současného stavu kartvelské etymologie. Poté aplikovali 
Starostinovu rekalibrovanou glottochronologii včetně synonym. Jejich výsledky vrátily 
divergenci kartvelských jazyků opět k mladším hodnotám.  
 
 

 megrelský lazský svanský 
gruzínský 62/85 = 72.9% 61.5/88 = 69.9% 30/90 = 33.3% 
megrelský  78/86 = 90.7% 29/85 = 34.1% 
lazský   27/84 = 31.8% 
 
 
             
 -2500 -1500 -500 500 1500   
            
           gruzínský 
    gruzínsko - zanské      
     -50 / 71.4%     megrelský 

kartvelské      zanské    
-2430 / 33.1%      930 / 90.7   lazský 
            

           svanský 
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SEVEROKAVKAZSKÉ JAZYKY 
 
Následující diagram divergence severokavkazských jazyků vychází z tradiční klasifikace 
severokavkazských jazyků, jak ji prezentovali autoři „Etymologického slovníku 
severokavkazských jazyků“, Sergej Nikolaev a Sergej Starostin (1994). Hypoteticky jsou do 
grafu umístěny i klínopisné jazyky ze 2. tis. př. Kr., hattský a hurritský, a urartština z 1. tis. př. 
Kr. 
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           abchazský 
           abazinský 
            
   abchazo-adygejské      ubychský 
   = západokavkazské       
           adygejský 
           kabardinský = 
           = čerkeský 
               
          hatti     
            
           bacbijský 
     nachské     čečenský 
           ingušský 
severo-           

-kavkazské        hurritský     
           urartský    
            
           avarský 
           andi 
           botlix 
           godoberi 
       andijské   čamalal 
           bagulal 
     avaro-andi-     tindi 
  nachsko-  didojské     karata 
  -dagestánská        axwax 
            
           dido = tsezi 
           hinux 
       didojské   xwarši 
           + inxokwari 
           bežta = kapučin 
           hunzib 
            
           lak + kumux 
   dagestánské lak-dargwa     dargwa 
           akuši 
           kaitax 
           kubačin 
            
           arči 
           xinalug 
            
           lezgi 
     lezginské     tabasaran 
           agul 
           rutul 
           tsaxur 
           kryts 
           budux 
           udi 
            
 
Nikolayev, Sergei & Starostin, Sergei. 1994. A North Caucasian Etymological Dictionary. Moscow: Asterisk. 
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Při aplikaci ‘rekalibrované’ glottochronologie dospěl Starostin k výsledkům překvapivě 
odlišným: 
           
 -3200 -1600 0 +1600  
          
         abcházský 
      1150   abazinský 
 západokavkazské -880      
          ubychský 
     -570      adygejský 
       1080    kabardinský 

severo-          
kavkazské         lak 

-3580   -1670      dargwa 
      -310     čiragh 
           rutul 
      -780     tsaxur 
  -2770  -1200      kryts 
       370    budux 
     -980      lezgi 
    -1670 -620      tabasaran 
 -2650    +30    aghulský 
           udinský 
           arči 
     -1370       khinalugský 
           batsbijský 
     nachské 270     čečenský 
          1150   ingušský 
             bežta 
         670    hunzibský 
  -2230   -280     xwarši 
          1150   inxokwari 
       130     cez 
  -1840   620    ginux 
           avarský 
   -1580      axwax 
    -500      andijský 
    -160     čamalal 
     270     tindi 
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