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1. Języki świata  

 
 
1. Ile mamy języków na świecie? 

 
Nie znamy precyzyjnej odpowiedzi, ale można stwierdzić, że jest ich około 6 000. Do liczby tej dodać można 
różne dialekty tego samego języka. 
Języki świata różnią się od siebie bardzo pod względem liczby użytkowników: niektóre mogą się poszczycić 
ponad miliardem posługujących się nimi osób (angielski, chiński mandaryński), innymi mówi tylko kilkoro 
osób (wiele takich języków już zniknęło – na przykład setki języków rdzennych Australijczyków). 
 
Czy możemy jednak jakoś pogrupować te różnorodne języki świata?  
 
1- Pierwszym kryterium klasyfikacji może być liczba użytkowników danego języka. Linguasphere, 

organizacja zajmująca się badaniem języków świata, zaproponowała system klasyfikacji obejmujący 10 
rzędów wielkości w skali: 

 

 9 (języki, którymi posługuje się ponad 1 miliard osób) 

 0 (języki wymarłe) 
 
Zdaniem Linguasphere, najczęściej używanymi na świecie językami są (w kolejności od największej liczby 
posługujących się nimi): 

 
 9 Obejmują ponad 1 miliard osób (angielski, chiński, mandaryński) 

 8 Obejmują ponad 100 milionów osób (hindi, hiszpański, urdu)  

 7 Obejmują ponad 10 milionów osób (francuski, włoski, polski) 

 6 Obejmują ponad 1 milion osób (łotewski) 

 5 Obejmują ponad 100 000 osób (baskijski, maru) 

 4 Obejmują ponad 10 000 osób (tagdal, paiwan) 

 3 Obejmują ponad 1 000 osób (oruma, lhomi) 

 2 Obejmują ponad 100 osób (utu, torau) 

 1 Obejmują mniej niż 100 osób (dulbu, miwa) 

 0 Języki wymarłe (emok, pali)  
 
Według Linguasphere język polski należy do 7 rzędu wielkości, mając więcej niż 10 milionów, ale mniej niż 
100 milionów użytkowników. 
Jednak podział języków na grupy pod względem liczby użytkowników nie ma z językowego punktu widzenia 
dużego znaczenia: dla lingwisty mandaryński ma tę samą wartość co języki, którym grozi wymarcie.  

 
2-Innym kryterium klasyfikacji języków może być kryterium geograficzne. Możemy podzielić języki na 
kontynenty, na których się ich używa, czyli według rozłożenia terytorialnego: „Języki Europy”, „Języki Azji” 
itp. … jednak nadal jest to kryterium nie-lingwistyczne. 
 
Byłoby bardziej odpowiednie, gdybyśmy posłużyli się kryteriami lingwistycznymi, czyli takimi, które 
manifestują się w samym języku.  
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Wszystkie języki świata mają pewne cechy wspólne, lingwistykę uniwersalną, jednak pewne języki są 
niewątpliwie bliższe sobie niż inne.  
 
W jaki sposób uchwycić i zdefiniować te podobieństwa? Z lingwistycznego punktu widzenia można się 
posłużyć trzema zasadami możliwej klasyfikacji: 

 genealogią, 

 typologią, 

 obszarem rozpowszechnienia. 
Dwa języki należą do tej samej grupy genealogicznej, jeżeli wywodzą się z tego samego języka-matki. 
Typowym przykładem są języki romańskie czy neo-łacińskie (włoski, hiszpański, francuski, portugalski, 
rumuński, itp.) pochodzące od jednego języka – łaciny. 
Z kolei języki romańskie i łacina należą do szerszej grupy języków o wspólnej genealogii: rodziny języków 
indoeuropejskich. 

 
2. Czym są rodziny językowe?  

 
Systematyka języków oraz ich porównanie typologiczne i strukturalne doprowadziły do odkrycia 
podobieństw między niektórymi językami, umożliwiających przyjęcie, że pochodzą od wspólnego pra-
języka. Dzięki takim powiązaniom języki tworzą rodziny językowe. 
 
Choć ewolucja języków w niektórych wypadkach jest przedmiotem kontrowersji, znamy procesy 
powodujące rozwój i rozprzestrzenianie się języków. Badania genetyczne różnych populacji na całym 
świecie doprowadziły w ostatnich latach do stworzenia drzewa genealogicznego populacji ludzkiej, w 
oparciu o cechy genetyczne. Drzewo to jest w dużej mierze zgodne jest z podobnym drzewem powstałym w 
oparciu wyłącznie o dane lingwistyczne. 
 
Rozprzestrzenianie się za sprawą rolnictwa.  
Rozwój rolnictwa w pierwotnych społecznościach zbieraczy doprowadził do większej dostępności 
pożywienia, wyższego współczynnika urodzeń, ograniczenia wczesnej śmiertelności, a zatem zwiększenia 
gęstości zaludnienia i potrzeby poszerzania terenów uprawnych oraz pastwisk. Spowodowało to 
przemieszczanie się poszczególnych społeczności opartych na rodzinach. Języki pierwotnych społeczności 
rozprzestrzeniały się i ewoluowały, wraz z rozprzestrzenianiem się rolnictwa. Ten powolny proces 
trwający tysiące lat spowodował powstanie rodzin językowych rozciągających się na wielkie obszary: 
 

indoeuropejska, związana z uprawą pszenicy od Anatolii przez Bałkany i  Rosję, objęła cały kontynent 
europejski po daleką północ, za wyjątkiem Kraju Basków 

elamo-drawidyjska, od gór Zagros po Półwysep Indyjski 

semito-hamicka, Bliski Wschód i Afryka Subsaharyjska 

nigro-kongijska, wywodzi się a Afryki Północnej i rozprzestrzeniła się w basenie Nigru, Kongo i Zambezi   

chińsko-tybetańska, związana z udomowieniem zwierząt pociągowych i uprawą ryżu w Chinach 

austroazjatycka, związana z uprawą taro i ryżu w Azji południowo-zachodniej, na przestrzeni 10 000 lat 
dotarła do Madagaskaru i Wyspy Wielkanocnej.   

 
Rozpowszechnianie wiąże się ze zmianami klimatycznymi. Nową okazją do rozprzestrzeniania się ludzi 
było zakończenie epoki zlodowacenia (około 10 000 lat temu) i ogólne podniesienie się temperatury na 
ziemi: obszar lądu do 54 równoleżnika północnego był stopniowo zaludniany przez grupy posługujące się 
językami, które na skutek ewolucji stały się zaczątkiem rodzin językowych:  

 
uralskiej, w północnej części Europy 



 

                  
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.  Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie 
poglądy autora, a  Komisja nie odpowiada za wykorzystanie zawartych w niej informacji. Numer 
projektu: 2015-1-IT02-KA201-015407 

czukocko-kamczackiej, w północno-azjatyckiej części Rosji  

na-dene, w Kanadzie 

eskimo-aleuckiej, rejony przybrzeżne i zaludnione przez rdzennych Amerykanów, a także północno-
zachodnie krańce Syberii 

 
Wpływy języków dominujących. W późnym okresie prehistorycznym i w czasach historycznych, rodziny 
językowe rozwijały się bardziej dynamicznie dzięki wpływom kulturowym, niesionym przez ludy dominujące 
kulturowo wkraczające na inne terytoria, których wyższość organizacyjna lub wyższa pozycja wynikały z 
posiadania nowej technologii lub silnego wojska. Przykładem jest rozwój rodziny indoeuropejskiej na 
obszarach północnego Iranu, Pakistanu i Indii w drugim tysiącleciu naszej ery oraz rozwój języków ałtajskich 
w Azji centralnej, z uwagi na siłę militarną. 
Z perspektywy historycznej nam najprościej będzie zrozumieć te mechanizmy na przykładzie Greków, i greki 
wspólnej – koine – która stała się językiem basenu morza Śródziemnego za sprawą prestiżu kultury greckiej, 
oraz obecności łaciny w państwach europejskich, z początku ze względu na przewagę militarną i prawo 
rzymskie, następnie z uwagi na prestiż, jakim cieszył się kościół. 

 

  
 
Klasyfikacja genealogiczna: rodziny językowe 
 

 Rodzina indoeuropejska 

 Rodzina afroazjatycka 
o Złożona z wielu rodzin języków, używanych na obszarze północnej Afryki, Bliskiego 

Wschodu oraz częściowo w Afryce Wschodniej. Na przykład: język starożytnych Egipcjan, 
arabski i hebrajski 

 Rodzina uralska 
o Złożona z języków Europy Wschodniej oraz Azji Środkowej i Północnej. Języki urzędowe: 

fiński, estoński i węgierski.  

 Rodzina chińsko-tybetańska 
o Między innymi chiński mandaryński (język szeroko rozpowszechniony na całym świecie). 

 Rodzina nigerokongijska 
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o Należy do niej większość języków Afryki Południowej, np. suahili (około 60 milionów 
użytkowników w Kenii, Tanzanii, Ugandzie i Rwandzie). 

 Rodzina ałtajska 
o Składają się na nią języki Azji Centralnej, takie jak mongolski i turecki 

 Rodzina kaukaska 
o gruziński, dargwa, swański 

 Inne rodziny językowe 
o drawidyjska (Indie Południowe: tamilski, telugu) 
o austroazjatycka (khmerski, wietnamski)  
o austronezyjska (indonezyjski, malgaski, tagalog) 

 
Są też inne niewielkie rodziny językowe, do których należy tylko kilka języków: 

 Rodzina języków Indian Amerykańskich (autochtonicznych Amerykanów): składa się na nią około 
100 mniejszych rodzin, z których każda obejmuje kilka języków 

 Języki Aborygenów australijskich są liczne i nie należą do żadnej rodziny ani grup rodzin. 
 
Aby zdefiniować te języki, odwołujemy się często do kryteriów geograficznych: mówimy o językach 
Ameryki bądź Australii. Istnieją także języki „izolowane”, które nie są spokrewnione z żadnym innym 
językiem. Należą do nich baskijski i japoński.  

 
3. Rodzina języków indoeuropejskich 
 
Rodzina języków indoeuropejskich należy do jednej z najważniejszych w historii językoznawstwa: 

 Sanskryt (język starożytnych Indii) oraz języki Europejskie takie jak łacina i greka, są ze sobą 
spokrewnione. Dla tworzonej przez nie rodziny języków ukuto nazwę indoeuropejska. Inną stosowaną 
czasem nazwą tej rodziny jest: indogermańska. 

 
Podział języków indoeuropejskich na grupy i podgrupy:  

 
 Grupa indoirańska, dzieli się na dwie grupy:  

a. indyjską: należą do niej różne języki starożytne (sanskryt i wedyjski) oraz współczesne 
(hindi i urdu) 

b. irańską: dzielącą się na dwie podgrupy 
i. Języki zachodnio-irańskie (perski, awestyjski, perski współczesny i kurdyjski) 

ii. Języki południowo-irańskie (afgański i paszto)  
 

 Grupa tocharska: obejmuje dwa wymarłe języki: tocharski A i B (udokumentowane dzięki znaleziskom 
pochodzącym z V-VIII wieku, prawdopodobnie wywodzą się z chińskiego regionu Xinjiang). 

 

 Grupa anatolijska złożona z wielu języków używanych od około 2000 r. p.n.e. do początku naszej ery na 
terenie dzisiejszej Turcji, obecnie wymarłych. Najlepiej udokumentowany jest język hetycki. 

 

 Grupa ormiańska, należy do niej tylko jeden język: ormiański 
 

 Grupa albańska, do której należy jeden język albański (używany w Albanii, Kosowie i Macedonii). 
Dialekty języka albańskiego używane są także w południowych Włoszech (przede wszystkim w Kalabrii i 
Sycylii). 

 

 Grupa słowiańska: dzieląca się na trzy podgrupy 
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a. wschodniosłowiańską (rosyjski, białoruski i ukraiński)  
b. zachodniosłowiańską (polski, czeski, słowacki) 
c. południowosłowiańską (bułgarski, macedoński, serbski i słoweński) 

 

 Grupa bałtycka (litewski, łotewski) oraz liczne języki wymarłe, w tym staropruski 
 

 Grupa helleńska, do której należy wyłącznie język grecki. Językiem tym posługują się mieszkańcy 
Grecji, Cypru, a także mniejszości językowe w Bułgarii i Albanii. Dialekty języka greckiego przetrwały 
także w południowych Włoszech (głównie w rejonie Apulia).   

   

 Grupa italska dzieli się na dwie podgrupy:     
a. Wschodnioitalską: należą do niej niektóre języki starożytnych Włoch (oskijski, umbryjski, 

sunni, udokumentowane przez dokumenty pochodzące z ostatnich wieków przed naszą 
erą) oraz     

b. Zachodnioitalską (lub latynofalijską) obejmującą łacinę, która dała początek językom 
romańskim: portugalskiemu, hiszpańskiemu, francuskiemu, włoskiemu, rumuńskiemu 
(języki urzędowe); gallo, katalońskiemu, różnym dialektom ladyńskiego (gerdeński, 
fasciański czy fedomski z obszaru centralnego) oraz prowansalski (języki te mają 
ograniczony zasięg terytorialny). 

 

 Grupa germańska: podzielona na podgrupy     
a. wschodniogermańską (język gocki, obecnie wymarły, udokumentowany w niektórych 

przekładach Biblii z IV w);     
b. skandynawską (północnogermańską, nordycką) (szwedzki, duński, norweski, islandzki i 

farerski)    
c. zachodniogermańską, dzielącą się na 2 części:     
d. anglo-fryzyjską: fryzyjski (używany we Fryzji, regionie Holandii) i angielski;     
e. kontynentalną: niderlandzki (używany w Holandii i Belgii), niemiecki (Niemcy, Austria, 

Szwajcaria), afrikaans (odmiana niderlandzkiego używana na terenie Zimbabwe, Namibii i 
RPA), jidysz („żydowski”), dialekt języka niemieckiego używany przez Żydów migrujących z 
terenu Niemiec od XIII w., głównie na terenie Europy Wschodniej. 

 

 Grupa celtycka obejmuje języki używane niegdyś w Europie Zachodniej, a dzisiaj obecne niemal 
wyłącznie na Wyspach Brytyjskich. 
Dzieli się na dwie podgrupy:     

a. Galijską: język irlandzki (jedyny język celtycki będący obecnie językiem urzędowym) i galijski 
(Szkocja); 

b. brytańską: język walijski (używany w Walii) i kornijski (Kornwalia – Anglia południowo-
zachodnia) oraz języki wymarłe, jak bretoński, który używany był w Bretanii, północno-
zachodnim rejonie Francji. 

Klasyfikacja obszarowa pokazuje związki między językami niespokrewnionymi, bądź będącymi dalekimi 
„krewnymi”, które jednak rozwinęły pewne wspólne cechy strukturalne dzięki kontaktom między językami, 
używanymi w tym samym rejonie geograficznym. Tak na przykład języki chiński i japoński nie są ze sobą 
powiązane, jednak dzięki kontaktom rozwinęły pewne cechy wspólne. 
 
Istnieje także klasyfikacja strukturalna (typologiczna). Dwa języki powiązane są ze sobą strukturalnie, jeżeli 
mają przynajmniej jedną cechę wspólną: nie zależy to od genealogicznych powiązań między tymi językami. 
Jakich aspektów języków dotyczą te cechy wspólne? Struktury słów (morfologii) oraz struktury grup słów i 
zdań (składni). 
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Przy gromadzeniu powyższych informacji wykorzystano następujące publikacje i strony 
internetowe 
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