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Polski sumerolog i znawca języków kartwelskich Jan Braun uważał, że języki kartwelskie, należące do 
rodziny języków paleo-kaukaskich, mają najwięcej wspólnego z językiem baskijskim. Potwierdzają to nie 
tylko liczne paralele typologiczne między tymi językami, takie jak konstrukcja ergatywna zdań, 
wieloosobowość czasownika, system liczebnikowy (oparty na 20) itp., ale także wspólne pochodzenie 
większości wyrazów. Liczne materiały językowe, antropologiczne i archeologiczne pozwalają przypuszczać, 
że obszarem pierwotnego umiejscowienia plemion kartwelskich był Mały Kaukaz. Ukształtowanie się ich 
wspólnego języka musiało mieć miejsce na Kaukazie w V–IV wieku p.n.e. Jeśli potwierdzi się genetyczne 
związki między językiem baskijskim a ibero-kaukaskim (kartwelskim), to należy przyjąć, że ta pierwotna 
jedność plemienna i etniczna posługiwała się wspólnym językiem. Naukowcy przypuszczają, że użytkownicy 
tych języków oddzielili się od siebie bardzo dawno temu; ich podobieństwa są trudne do wyśledzenia i 
wymagają specjalnych badań. Niniejszy tom zawiera cenne materiały, które pogłębiają i uszczegóławiają 
niektóre zagadnienia lub przedstawiają je w inny sposób na podstawie przeprowadzonych niedawno badań. 
Niezwykle konieczne i aktualne jest osiągnięcie głębszego zrozumienia problemów baskijskich i kaukaskich, 
teorii na temat ich pochodzenia i rozwoju. Badania nad problematyką starożytnej historii Kaukazu 
spowodowały konieczność poszerzenia dotychczasowych postulatów badawczych i dzielenia się odkryciami 
ze środowiskiem akademickim. Książka poświęcona pamięci Profesora Jana Braun. 
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....Polish Sumerologist and scholar of Kartvelology Jan Braun believed that the Kartvelian languages, which 
form part of the Paleo-Caucasian language family, have the most in common with the Basque language. 
This is confirmed not only by numerous typological parallels between these languages, such as the ergative 
construction of sentences, polypersonality of the verb, vigesimal (based on 20) numeral system, etc., but 
also by the common origin of most of the words of the basic lexical fund. Numerous linguistic, 
anthropological and archeological materials allow us to assume that the area of the original settlement of 
the Kartvelian tribes was the Lesser Caucasus. The formation of their common language must have taken 
place in the Caucasus in the 5th–4th centuries BC. If the posited genetic relation between the Basque and 
Ibero-Caucasian (Kartvelian) languages is confirmed, then it should be assumed that this original tribal-
ethnic unity was using a common language. Scientists presume that the speakers of these languages separated 
from each other a very long time ago; their similarities are difficult to trace and require special research. The 
present volume contains valuable materials, which deepen and specify some issues or present them in a 
different way, based on the research conducted recently. It is extremely necessary and timely to achieve 
deeper understanding of the Basque and Caucasian problems, to revise the theories about their origin and 
development. The research into the issues of the ancient history of the Caucasus made it necessary to expand 
the existent postulates of the research and share the findings with the academic world. 
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