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Podstawowe wiadomości

1. Wprowadzenie

Języki świata różnią się – niektóre z nich są do siebie bardziej podobne, inne mniej,

niektóre zaś bywają zupełnie niepodobne do innych. Język polski wraz z wieloma innymi

językami,  takimi  jak  angielski,  niemiecki,  rosyjski  czy  hiszpański  mogą  wydawać  się  na

początku  bardzo  odmienne,  ale  tak  naprawdę  są  sobie  bliskie  pod  względem  budowy,

gramatyki i słownictwa. Razem określa się je jako  języki indoeuropejskie.  Ich badaniem

zajmuje się dział językoznawstwa zwany indoeuropeistyką.

Języki  indoeuropejskie  to  ogromna  rodzina  językowa (→ zobacz  wyjaśnienie  na

następnej  stronie),  do  której  należy  kilkaset  spokrewnionych  ze  sobą  języków.  Były  one

używane już w starożytności m.in. w Europie oraz Indiach (stąd nazwa: indoeuropejskie), a w

czasach współczesnych posługują się nimi ludzie na wszystkich zamieszkałych kontynentach.

Rodzina indoeuropejska jest największą rodziną pod względem liczby mówiących – szacuje

się, że należącymi do niej językami jako językami ojczystymi[1] mówi ok. 3,3 miliarda ludzi,

czyli ponad 40% ludności Ziemi (dane z 2022 r.).

Wśród dziesięciu największych języków świata aż osiem to języki indoeuropejskie, z

których największym jest angielski (→ zobacz tabelkę na s. 21). Dwa pozostałe duże języki,

które nie należą do rodziny indoeuropejskiej, to chiński i arabski.

Ilustracja 1. Główne rodziny językowe świata
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2. Czym jest rodzina językowa?

Rodzina  językowa  to  zbiór  języków,  które  są  ze  sobą  spokrewnione.  Jest  tak

określana, ponieważ jej struktura przypomina ludzką rodzinę. Wszystkie języki należące do

danej  rodziny  są  dla  siebie  „rodzeństwem”  (językami  siostrzanymi)  oraz  są  „dziećmi”

(językami potomnymi) tego samego, wspólnego przodka, z którego się wywodzą. Przodek ów

nazywany  jest  prajęzykiem.  Języki  z  tej  samej  rodziny  mają  wiele  wspólnych  cech,

porównywalną gramatykę oraz sporo podobnie brzmiących słów – jest to spowodowane tym,

że pochodzą z owego prajęzyka i odziedziczyły po nim różne właściwości.

Prajęzykiem  rodziny  indoeuropejskiej  jest  wymarły  już  język,  zwany

praindoeuropejskim. Był on używany prawdopodobnie kilka tysięcy lat temu. Rozwinęły się

z niego wszystkie współczesne i dawne języki indoeuropejskie.

Ćwiczenie: polskie wyrazy trzy i siostra zostały odziedziczone z praindoeuropejskiego. 

Czy widzisz ich podobieństwo z zaprezentowanymi niżej językami indoeuropejskimi?

(angielski) (niemiecki) (czeski) (włoski) (litewski)

three drei tři tre trys

sister Schwester sestra sorella sesuo

Oprócz  rodziny  indoeuropejskiej  na  świecie  istnieje  wiele  innych  większych  i

mniejszych rodzin (→ zobacz mapkę na poprzedniej stronie), np.:

• uralska (do której należą m.in. węgierski, fiński i estoński);

• turkijska (m.in. turecki, tatarski i kazachski);

• mongolska (m.in. mongolski);

• chińsko-tybetańska (m.in. chiński, tybetański i birmański);

• austronezyjska (m.in. indonezyjski, malajski i filipiński);

• austroazjatycka (m.in. wietnamski);

• dajska (m.in. tajski);

• drawidyjska (m.in. tamilski);

• afroazjatycka (m.in. hebrajski i arabski);

• nigero-kongijska (m.in. suahili),

a także języki, które są na tyle odrębne, że trudno je przyporządkować do którejś z nich – jak

japoński, koreański czy baskijski (nazywane są one językami izolowanymi).

Uwaga: kliknij na dowolny obrazek w książce, aby go powiększyć. Wymagane jest 

połączenie z internetem – włączona zostanie strona wybranej ilustracji w Wikipedii.
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3. Podział języków indoeuropejskich na grupy

Podobnie jak w ludzkiej rodzinie, tak samo wśród języków mogą występować bliżsi i

dalsi krewni.  W klasyfikacji językowej rodzina dzielona jest na jednostki zwane  grupami

językowymi, do których należą języki o bardzo bliskim pokrewieństwie.

Języki indoeuropejskie dzielą się na następujące współczesne grupy językowe:

• albańską;

• bałtycką;

• celtycką;

• germańską;

• helleńską;

• indoaryjską;

• irańską;

• nuristańską;

• ormiańską;

• romańską (wywodzącą się z dawnej 

grupy italskiej);

• słowiańską

oraz wymarłe grupy (w językoznawstwie oznaczane symbolem †):

• anatolijską†; • tocharską†.

Języki należące do danej grupy wywodzą się bezpośrednio z prajęzyka niższego rzędu

–  np.  wszystkie  języki  słowiańskie  (polski,  czeski,  rosyjski  itd.)  pochodzą  z  języka

prasłowiańskiego, a germańskie (np. angielski, niemiecki, szwedzki) – z pragermańskiego.

Dopiero te pochodzą od głównego, wcześniejszego prajęzyka rodziny (praindoeuropejskiego).

Zadanie 1. Korzystając z mapek zamieszczonych na dwóch następnych stronach, spróbuj 

odpowiedzieć na następujące pytania i wykonać następujące polecenia:

1. W których krajach Europy używane są języki romańskie, w których germańskie, 

a w których słowiańskie? Wymień jak najwięcej krajów.

2. Które indoeuropejskie grupy językowe w Europie używane są jedynie w jednym 

lub dwóch krajach?

3. Do których grup językowych należą języki używane w Belgii i Wielkiej Brytanii?

4. Wymień jak najwięcej państw, w których używane są języki irańskie.

Czy wiesz, że… – ciekawostki

...języki indoaryjskie, irańskie i nuristańskie są ze sobą spokrewnione bliżej, niż z

pozostałymi  indoeuropejskimi  grupami  językowymi  i  wspólnie  nazywane  są

językami indoirańskimi?

...tak  samo  jak  języki  bałtyckie  i  słowiańskie,  nazywane  razem  językami

bałtosłowiańskimi?
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Ilustracja 2. Grupy języków indoeuropejskich w Europie

     albańska

     bałtycka

     celtycka

     germańska

     helleńska

     romańska

     słowiańska

     języki nieindoeuropejskie
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Ilustracja 3. Grupy języków indoeuropejskich w południowej i zachodniej Azji

     indoaryjska

     irańska

     nuristańska

     ormiańska

Ilustracja 4. Rodzaje pisma stosowane we współczesnych językach indoeuropejskich.

Po lewej: łacińskie, greckie, cyrylica, ormiańskie

Po prawej: hebrajskie, arabskie, dewanagari, syngaleskie
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4. Przegląd indoeuropejskich grup językowych

Języki albańskie

Należy do nich współczesny język albański, którym mówi ok. 7 mln osób głównie w

Albanii  i  Kosowie.  Niektórzy  badacze  twierdzą,  że  wywodzi  się  on  ze  starożytnych,

wymarłych języków ilirskich†, o których jednak niewiele wiadomo.

Języki anatolijskie†

Wymarła,  najstarsza  indoeuropejska  grupa  językowa,  do  której  należały  m.in.

hetycki†, palajski†, luwijski† czy lidyjski†. Język hetycki jest najstarszym znanym w piśmie

językiem indoeuropejskim – najdawniejsze odkryte zapiski w tym języku pochodzą z XVII w.

p.n.e., czyli sprzed ponad 3700 lat. Języki tej grupy są najbardziej zbliżone do praprzodka

całej rodziny – języka praindoeuropejskiego.

Języki bałtyckie

Dwoma współczesnymi językami bałtyckimi, litewskim i łotewskim, mówi łącznie ok.

5 mln osób na Litwie i Łotwie. Język litewski zwraca szczególną uwagę językoznawców,

gdyż  zachował  najwięcej  archaicznych  cech  ze  wszystkich  dzisiejszych  języków

indoeuropejskich. Dawniej używane były również inne języki bałtyckie, obecnie wymarłe, np.

język pruski†.

Języki celtyckie

W starożytności jedna z grup o największym zasięgu geograficznym, współcześnie

używana na niewielkich obszarach Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji łącznie przez ok. 1 mln

osób. Należą do niej języki takie jak irlandzki, walijski i szkocki. Do tej grupy należał też

starożytny język ludu Galów – galijski†.

Języki germańskie

Bardzo  duża  grupa  języków,  którymi  mówi  ok.  600  mln  osób  na  całym świecie.

Należy do nich największy język świata  – angielski,  a także niemiecki,  niderlandzki oraz

języki skandynawskie (szwedzki, duński, norweski czy islandzki). Również starożytni Goci

mówili językiem z grupy germańskiej – gockim†.

Języki helleńskie

Do języków helleńskich należy dziś język grecki, znany już od czasów starożytnych.

Mówi nim kilkanaście mln osób, głównie w Grecji i na Cyprze. Najstarsze helleńskie teksty

(w  języku  mykeńskim†)  zapisywane  były  starożytnym  systemem  znanym  jako  pismo

linearne B. Współcześnie używany jest alfabet grecki.
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Języki indoaryjskie

Grupa, w skład której wchodzi największa liczba języków indoeuropejskich (ponad

300). Posiada też ona największą liczbę użytkowników – ponad miliard ludzi. Należą do nich

takie wielkie ogólnokrajowe języki jak hindi, urdu czy bengalski, a także spore języki lokalne

jak pendżabski, marathi czy lahnda. Językami indoaryjskimi są również używane w wielu

miejscach  świata  języki  romskie.  Grupa  ta  posługuje  się  wieloma  systemami  pisma,

określanymi  jako  indyjskie  alfabety  sylabiczne,  z  których  najbardziej  znanym  jest

dewanagari.

Języki irańskie

Języki  z  terenów  Iranu  oraz  innych  krajów Bliskiego  Wschodu  i  Azji  Centralnej.

Mówi nimi ok. 200 mln osób. Największym językiem tej grupy jest perski, inne znaczące

języki  irańskie  to  paszto,  kurdyjski  czy  osetyjski.  Większość  języków  irańskich  używa

alfabetu perskiego, który jest odmianą pisma arabskiego.

Języki italskie† wraz z romańskimi

Starożytne języki italskie używane były na terenach dzisiejszych Włoch w pierwszym

tysiącleciu p.n.e.  oraz w pierwszych wiekach n.e.  Najbardziej  znanym z nich jest  łacina†,

utrwalona  w  tysiącach  obszernych,  klasycznych  tekstów.  Wersja  łaciny  używana  wśród

zwykłych  ludzi,  tzw.  łacina  ludowa,  jest  wyjątkowa,  gdyż  powstały  z  niej  wszystkie

współczesne  języki  romańskie.  Mówi  nimi  ok.  900  mln  osób  w  Europie  Zachodniej,

Południowej  oraz Ameryce Łacińskiej.  Należą do nich wielkie  języki:  hiszpański,  włoski,

francuski i portugalski, a także język rumuński z Europy Wschodniej.

Języki nuristańskie

Niewielka, wymierająca grupa języków z pogranicza Afganistanu i Pakistanu, którymi

mówi ok. 100 tys.  osób. Spokrewniona bliżej  z  grupami indoaryjską oraz irańską.  Języki

nuristańskie nie posiadają wersji pisanej.

Języki ormiańskie

Należy do nich współczesny język ormiański, używany głównie w Armenii przez ok.

7 mln  osób.  Ma  on  bardzo  mocno  przekształconą  wymowę  i  trudno  w  nim  rozpoznać

indoeuropejskie słowa. Posiada własny alfabet, zwany alfabetem ormiańskim.

Języki słowiańskie

Mówi nimi ok. 300 mln osób w Europie i północnej Azji. Należy do nich m.in. język

polski,  a  także  rosyjski,  ukraiński,  czeski,  słowacki,  serbsko-chorwacki  czy  bułgarski.

Najstarszym  znanym  w  piśmie  językiem  słowiańskim  jest  staro-cerkiewno-słowiański† z

IX w.  Niektóre  języki  słowiańskie  (np.  rosyjski  czy  bułgarski)  używają  alfabetu  zwanego

cyrylicą.
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Języki tocharskie†

Dwa wymarłe  języki  (tocharski  A† i  tocharski  B†),  używane ok. VI–VIII w. aż w

zachodnich Chinach.

Zadanie 2. Korzystając z informacji przedstawionych w tym rozdziale, spróbuj 

odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Do której grupy języków indoeuropejskich należą języki romskie?

2. Czym była łacina ludowa i co z niej powstało?

3. Jaki był najstarszy język słowiański znany w piśmie?

4. Która grupa języków indoeuropejskich nie posiada wersji pisanej?

Porównanie  podstawowych  słów  oznaczających  członków  najbliższej  rodziny  w

wybranych językach indoeuropejskich:

Wyraz 
albański angielski czeski grecki hindi

albańskie germańskie słowiańskie helleńskie indoaryjskie

matka ëma mother matka μητέρα (mitéra) माता (mata)

ojciec atë father otec πατέρας (patéras) पपिता (pita)

siostra motër sister sestra αδελφή (adelfí) बहन (bahan)

brat vëllau brother bratr αδελφός (adelfós) भाई (bhai)

Wyraz 
irlandzki litewski ormiański perski włoski

celtyckie bałtyckie ormiańskie irańskie romańskie

matka máthair motina  (majr)մայր (madr) مادر madre

ojciec athair tėvas  (hajr)հայր (pedr) پدر padre

siostra deirfiúr sesuo  (kujr)քոյր (choar) خواهر sorella

brat deartháir brolis  (jechpajr)եղբայր (bradr) برادر fratello

Czy wiesz, że… – ciekawostki

...indyjskie  języki  hindi  i  urdu  to  dwie  odmiany  kulturowe tego  samego  języka

zwanego hindustani – hindi przejęło wiele słów pochodzących z dawnych języków

indyjskich, zaś w urdu znajdują się liczne wyrazy pochodzenia perskiego i jest on

zapisywany alfabetem perskim?
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Porównanie podstawowych form liczebników od 1 do 10 w językach należących do

różnych grup indoeuropejskich:

 
albański angielski czeski grecki hindi

albańskie germańskie słowiańskie helleńskie indoaryjskie

1 një one jeden ένα (éna) एक (ek)

2 dy two dva δύο (dío) दो (do)

3 tre three tři τρία (tría) तीन (tin)

4 katër four čtyři τέσσερα (téssera) चार (ćhar)

5 pesë five pět πέντε (pénte) पिांच (panćh)

6 gjashtë six šest έξι (éksi) छह (ćhah)

7 shtatë seven sedm εφτά (eftá) सात (sat)

8 tetë eight osm οχτώ (ochtó) आठ (ath)

9 nëntë nine devět εννέα (ennéa) नौ (nau)

10 dhjetë ten deset δέκα (déka) दस (das)

irlandzki litewski ormiański perski włoski

celtyckie bałtyckie ormiańskie irańskie romańskie

1 aon vienas  (mek)մկ (jek) یک uno

2 dó du  (jerku)երկո (do) دو due

3 trí trys  (jerek)երեք (se) سه tre

4 ceathair keturi  (czors)չորս (czar) چهار quattro

5 cúig penki  (hing)հինգ (pandż) پنج cinque

6 sé šeši  (wec)վեց (szesz) شش sei

7 seacht septyni  (jot)յոթ (haft) هفت sette

8 ocht aštuoni  (ut)ոթ (haszt) هشت otto

9 naoi devyni  (iny)ինը (no) نه nove

10 deich dešimt  (tas)տաս (da) ده dieci
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5. Szczegółowa klasyfikacja języków indoeuropejskich

Poniższa lista zawiera szczegółowy podział języków indoeuropejskich na podgrupy

oraz przynależące do nich najważniejsze języki  współczesne.  W rzeczywistości  jest  ich o

wiele więcej – szacuje się, że istnieje ok. 500–600 języków tej rodziny.

Grupa językowa Podgrupa Główne języki współczesne

albańska — albański

anatolijska†
luwijska† —

hetycko-lidyjska† —

bałtycka
zachodnia† —

wschodnia litewski, łotewski

celtycka

kontynentalna† —

wyspiarska bretoński, kornijski, walijski

goidelska irlandzki, manx, szkocki

germańska

wschodnia† —

zachodnia
afrikaans, angielski, fryzyjski, jidysz, 

niderlandzki, niemiecki

północna
duński, farerski, islandzki, norweski, 

szwedzki

helleńska — grecki

indoaryjska

romska romski

syngalesko-malediwska malediwski, syngaleski

wschodnia
asamski, bengalski, bihari, bisznuprija-

manipuri, marathi, orija

wschodnio-środkowa
dogri, garwhali, kumauni, mandeali, 

nepalski

środkowa
gudźarati, hindi, pendżabski, radżastani,

urdu

zachodnia kaććhi, lahnda, sindhi

dardyjska kaszmirski, khowar, szina

irańska

północno-wschodnia jagnobijski, osetyjski

południowo-wschodnia
jazgulamski, mundżański, paszto, 

szugnański, wachański

północno-zachodnia
beludżi, giliański, kurdyjski, 

mazanderański

południowo-zachodnia bachtiarski, baszkardi, luri, perski
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italska† (z romańską)

oskijsko-umbryjska† —

latynofaliska† —

poniżej języki romańskie, wywodzące się z łaciny ludowej

sardyńska korsykański, sardyński

wschodnia rumuński

italoromańska neapolitański, sycylijski, włoski

retoromańska friulski, ladyński, romansz

galloromańska
francuski, franko-prowansalski, 

pikardyjski, prowansalski

iberoromańska
galicyjski, hiszpański, kataloński, 

portugalski

nuristańska —
aszkun, kalasza-ala, kati, tregami, wasi-

weri

ormiańska — ormiański

słowiańska

wschodnia białoruski, rosyjski, rusiński, ukraiński

zachodnia
czeski, dolnołużycki, górnołużycki, 

kaszubski, polski, słowacki

południowa
bułgarski, macedoński, serbsko-

chorwacki, słoweński

tocharska† — —

Zadanie 3. Korzystając z przedstawionej wyżej listy, spróbuj odpowiedzieć na następujące 

pytania i wykonać następujące polecenia:

1. Zapamiętaj i wymień po dwa współczesne języki romańskie, germańskie, słowiańskie 

i bałtyckie.

2. Na jakie podgrupy dzielą się języki słowiańskie i do której z nich należy język polski?

3. Do których grup językowych należą następujące języki: kaszubski, szkocki, rumuński, 

angielski, hindi, grecki?

Czy wiesz, że… – ciekawostki

...język norweski istnieje w dwóch oficjalnych, równorzędnych wersjach: bokmål i

nynorsk – każda ma swoje własne reguły i zasady pisowni, a dzieci w szkole mogą

używać dowolnej z nich?

( 15 )



Ilustracja 5. Szczegółowe drzewo języków rodziny

     język żywy

     język wymarły

     gałąź językowa

(górna połowa drzewa)
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(górna połowa drzewa)
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(dolna połowa drzewa)
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(dolna połowa drzewa)
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6. Geografia języków indoeuropejskich

Języki  indoeuropejskie  są  obecnie  używane  przez  mieszkańców  wszystkich

kontynentów.  Jako  języki  ojczyste  są  językami  dominującymi  w  następujących  rejonach

różnych części świata:

• w  Europie  –  na  przeważającym  obszarze  (z  wyjątkiem  terenów  uralsko-  i

turkijskojęzycznych oraz nielicznych innych, mniejszych terytoriów);

• w Azji  – na większej  części  subkontynentu indyjskiego, w irańskojęzycznej części

Bliskiego  Wschodu,  na  niektórych  obszarach  azjatyckiej  części  Rosji,  w

Tadżykistanie, a także w niektórych rejonach Kaukazu;

• w Afryce – na niektórych obszarach Republiki Południowej Afryki;

• w Ameryce – na przeważającej części obu kontynentów amerykańskich (z wyjątkiem

terenów, gdzie używane są języki indiańskie i eskimoskie);

• w Australii i Oceanii – na zamieszkałych terenach Australii i w Nowej Zelandii.

Ilustracja 6. Współczesny zasięg geograficzny języków indoeuropejskich jako języków ojczystych

Czy wiesz, że… – ciekawostki

...językami  Europy,  które  nie  należą  do  rodziny  indoeuropejskiej  są:  węgierski,

fiński, estoński, turecki, tatarski, kałmucki, maltański i baskijski?
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Według danych  z  2022  r.  najwięcej  osób  mówi  następującymi  językami

indoeuropejskimi (liczby mówiących podane w milionach)[2]:

Miejsce Język Grupa
Liczba

mówiących

W tym język

ojczysty

1. angielski germańska 1452 373

2. hindi indoaryjska 602 344

3. hiszpański romańska 548 475

4. francuski romańska 274 80

5. bengalski indoaryjska 273 234

6. rosyjski słowiańska 258 154

7. portugalski romańska 258 232

8. urdu indoaryjska 231 70

9. niemiecki germańska 135 76

10. marathi indoaryjska 99 83

W XXI w. dominującą rolę odgrywa angielski, który jest głównym językiem internetu

i  globalnej  komunikacji.  Wiele  osób uczy się  angielskiego  jako drugiego  bądź  kolejnego

języka.

Ilustracja 7. Poziom znajomości języka angielskiego w badanych krajach (2019)

     język ojczysty

     bardzo wysoki

     wysoki

     średni

     niski

     bardzo niski
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Zadanie 4. Korzystając z mapki zamieszczonej na poprzedniej stronie, spróbuj 

odpowiedzieć na następujące pytania:

1. W których krajach poziom znajomości języka angielskiego jako obcego jest 

najwyższy?

2. Jak myślisz, dlaczego w krajach zaznaczonych na pomarańczowo poziom znajomości 

angielskiego jest bardzo niski?

Języki  indoeuropejskie  są  oficjalnymi  językami  urzędowymi  w  większości  krajów

świata. Najczęstsze indoeuropejskie języki państwowe to:

• angielski – w 58 krajach;

• francuski – w 29 krajach;

• hiszpański – w 20 krajach;

• portugalski – w 9 krajach;

• niemiecki – w 6 krajach;

• rosyjski i włoski – w 4 krajach;

• niderlandzki i serbski – w 3 krajach.

Ilustracja 8. Kraje, w których indoeuropejski język jest językiem urzędowym

     główny język      język dodatkowy

Czy wiesz, że… – ciekawostki

...niektórzy językoznawcy uznają różne odmiany i  dialekty języka albańskiego za

odrębne języki – i wyróżniają cztery języki albańskie: gegijski, toskijski (na którym

oparty jest oficjalny albański), arbaryjski i arwanicki?
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7. Starożytne i wymarłe języki indoeuropejskie

W czasach starożytnych istniało wiele języków indoeuropejskich, które nie przetrwały

do dnia dzisiejszego. Najbardziej zróżnicowany zbiór wymarłych języków istniał na terenie

Półwyspu  Bałkańskiego  (i  jego  okolicach)  na  południu  Europy.  Gromada  tych  języków

nazywana jest zbiorczo  językami paleobałkańskimi. Niektóre z nich przedstawia poniższa

mapka.

Ilustracja 9. Dawny zasięg geograficzny wybranych języków paleobałkańskich.

Obszary kreskowane oznaczają migrację ludności celtyckiej (zielone) i greckiej (żółte).

Kwadracikami oznaczono odkryte dackie nazwy miejscowości, kółeczkami – trackie

     wenetyjski

     ilirskie (różne)

     mesapijski

     dacki

     tracki

     peoński

     grecki (klasyczny)

     frygijski

     ormiański

Z powyższej listy języków paleobałkańskich (nie należy do nich język ormiański) do

dnia dzisiejszego przetrwał jedynie język grecki. Oprócz tego istniał blisko spokrewniony z

greckim język staromacedoński†, a także takie języki jak myzyjski† i liburnijski†.

Przypuszcza  się,  że  język  tracki† i  język  dacki† były  ze  sobą  bardzo  blisko

spokrewnione i mogły tworzyć odrębną indoeuropejską grupę językową. Podobnie, jak języki

ilirskie† wraz z mesapijskim†. Według niektórych badaczy z jednego z nieznanych języków

ilirskich powstał współczesny język albański.
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Ilustracja 10. Napis w języku frygijskim, zapisany odmianą alfabetu greckiego

Wiele wymarłych języków indoeuropejskich istniało w starożytności na terenie Italii

(dzisiejsze Włochy) – należały one do italskiej grupy językowej. Z jednego z tych języków –

łaciny – powstała dzisiejsza grupa języków romańskich (włoski, hiszpański, francuski itd.).

     umbryjski

     południowopiceński

     sabiński

     faliskijski

     łacina

     dialekty

środkowoitalskie

     wolski

     oskijski

     sykulski (być może)

Ilustracja 11. Rozmieszczenie starożytnych języków italskich na 

terenach dzisiejszych Włoch

Zadanie 5. Korzystając z mapek zamieszczonych na tej i poprzedniej stronie, spróbuj 

odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Na terenie którego dzisiejszego kraju mówiono językiem frygijskim?

2. Jakim językiem indoeuropejskim mówiono w starożytności na terenach dzisiejszego 

południa Włoch (nie licząc Sycylii)?
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Na fibuli (spince do szat) z Praeneste, pochodzącej z połowy VII w. p.n.e. (ok. 2600–

2700 lat temu) odkryto najstarszy zapis w języku łacińskim† – wyrażający jej właściciela oraz

twórcę.  Został  on  zapisany  w  kierunku  od  prawej  do  lewej  strony.  Zauważ,  że  zamiast

odstępów między wyrazami znajdują się dwukropki!

Ilustracja 12. Napis starołaciński na fibuli z Praeneste

MANIOS:MED:FHE:FHAKED:NUMASIOI

(„Maniusz wykonał mnie dla Numeriusza”)

Łacina  stała  się  językiem kultury  i  sztuki,  wiele  z  jej  zwrotów  jest  powszechnie

znanych i używanych do dzisiaj.

Ćwiczenie: czy znasz lub słyszałeś któreś z poniższych sentencji i zwrotów łacińskich? 

Być może znasz jakieś inne?

• carpe diem – chwytaj dzień (to znaczy: ciesz się chwilą obecną)

• cogito, ergo sum – myślę, więc jestem

• curriculum vitae – przebieg życia (czyli: życiorys)

• dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo

• festina lente – spiesz się powoli

• gloria victis – chwała zwyciężonym

• homo homini lupus est – człowiek człowiekowi wilkiem

• mea culpa – moja wina

• pecunia non olet – pieniądze nie śmierdzą

• veni, vidi, vici – przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem

Językiem kultury i sztuki w Europie, oprócz łaciny, była również (we wcześniejszych

wiekach) greka klasyczna. Natomiast na terenie starożytnych Indii był nim sanskryt† – język

z grupy indoaryjskiej, w którym zapisano tysiące tekstów kultury indyjskiej. Najważniejszym

z nich jest Rygweda – zbiór religijnych, staroindyjskich hymnów pochwalnych.

Podobieństwa w słownictwie między tymi trzema klasycznymi językami, wynikające

z ich wspólnej przynależności do rodziny indoeuropejskiej, przedstawia tabela na następnej

stronie (zapis pismem łacińskim).
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Wyraz 
łacina greka klasyczna sanskryt

italskie helleńskie indoaryjskie

matka māter mētēr mātár

ojciec pater pater pitár

siostra soror eor svásar

brat frāter phreter bhrā́tar

krowa bōs bous gáu

dom domus do dām

Zestawienie pochodzi z hasła w anglojęzycznej Wikipedii – Sanskrit

Główni autorzy: Dbachmann, Fowler&fowler i in. edytorzy Wikipedii; licencja CC-BY-SA 3.0

Poniższa tabelka przedstawia niektóre wymarłe języki indoeuropejskie, należące do

poszczególnych grup językowych.

Grupa językowa Główne języki wymarłe

albańska brak znanych wymarłych języków

anatolijska†
hetycki, karyjski, licyjski, lidyjski, luwijski, milyjski, palajski, 

pizydyjski, sydetyjski

bałtycka jaćwiński, kuroński, pruski, seloński, zemgalski

celtycka celtyberyjski, galatyjski, galijski, kumbryjski, lepontyjski

germańska
burgundzki, gocki, norn, staroangielski, staronordyjski, 

starosaksoński, staro-wysoko-niemiecki, wandalski

helleńska jewanik, mykeński, staromacedoński

indoaryjska sanskryt, pali, prakryty (różne), wedyjski

irańska
awestyjski, baktryjski, chorezmijski, pahlawi, partyjski, 

scytyjski, sogdyjski, staroperski

italska† (z romańską)
łacina, faliskijski, oskijski, umbryjski

dalmatyński (jęz. romańskie)

nuristańska brak znanych wymarłych języków

ormiańska grabar (ormiański klasyczny)

słowiańska połabski, staroruski, staro-cerkiewno-słowiański

tocharska† tocharski A, tocharski B
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8. Miejsce języka polskiego wśród języków indoeuropejskich

Najbardziej  spokrewnionym  z  językiem  polskim  innym  językiem  jest  kaszubski.

Razem  z  kilkoma  wymarłymi  językami  tworzą  one  gałąź  językową  zwaną  językami

lechickimi.  Istnieją  również  dwie  inne  gałęzie,  które  tworzą  z  nimi  podgrupę  języków

zachodniosłowiańskich – ich podział został przedstawiony w poniższej tabeli.

Zachodniosłowiańska gałąź językowa Współczesne języki

lechicka polski, kaszubski

łużycka górnołużycki, dolnołużycki

czesko-słowacka czeski, słowacki

Język kaszubski  jest  używany przez  ok.  100 tys.  osób na  Kaszubach na  północ  i

zachód od Gdańska – m.in. w takich miejscowościach jak Puck, Wejherowo czy Kartuzy.

Językiem górnołużyckim mówi ok. 20 tys. osób w okolicy Budziszyna w Niemczech (niem.

Bautzen), zaś dolnołużyckim – ok. 5 tys. osób w okolicach Chociebuża (niem. Cottbus).

Ćwiczenie: spójrz na poniższy tekst w języku kaszubskim. Jak bardzo podobny jest do 

polskiego? Ile wyrazów potrafisz rozpoznać i zrozumieć? Tłumaczenie znajdziesz dwie 

strony dalej.

Wczora jô jak wiedno béł w robòce. Leno czej jô chcôł reno wińc z doma jakno w

każdi jinszi dzéń, mój mùlk chca żebë jô pòmògł ji pòdlac kwiatë. Tedë jô spòzdzëł

sã na miastowi ban do robòtë. Mój szef béł złi jak diôcheł.

Tekst pochodzi z serwisu wolnych podręczników Wikibooks – Kaszubski

Autor: wikipedysta Warszk; licencja CC-BY-SA 3.0

Języki  zachodniosłowiańskie,  do  których  należą  wszystkie  powyższe  gałęzie

językowe,  są  jedną  z  trzech  podgrup języków słowiańskich.  Pozostałe  dwie  podgrupy to

wschodniosłowiańska – do której należą takie języki jak rosyjski, białoruski,  ukraiński (i

blisko spokrewniony z ukraińskim niewielki język rusiński) oraz  południowosłowiańska –

do której należą dwie różne gałęzie. Są to zachodnia gałąź południowosłowiańska, z językami

słoweńskim i  serbsko-chorwackim oraz  wschodnia  gałąź  południowosłowiańska,  z  bardzo

blisko spokrewnionymi językami bułgarskim i macedońskim.

Wszystkie  te  podgrupy  i  języki  należą  do  indoeuropejskiej  grupy  języków

słowiańskich  –  która  wywodzi  się  z  dawnego  wspólnego  języka  prasłowiańskiego,

używanego do ok. V wieku (→ zobacz rozdział na s. 34).
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Ilustracja 13. Mapka języków słowiańskich

Czy wiesz, że… – ciekawostki

...język serbsko-chorwacki występuje w czterech różnych odmianach państwowych,

nazywanych  oficjalnie  w  poszczególnych  krajach  językami:  serbskim,

chorwackim, bośniackim i czarnogórskim?

...słowiańskie  języki  bułgarski  i  macedoński  wraz  ze  współczesnym  językiem

greckim oraz albańskim tworzą tzw. bałkańską ligę językową – która wskutek ich

wzajemnego sąsiedztwa wykształciła wiele wspólnych cech językowych?
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Grupą  językową  najbardziej  spokrewnioną  z  językami  słowiańskimi  jest  grupa

języków bałtyckich (z litewskim i łotewskim). Przodkowie obu grup – język prasłowiański i

język  prabałtycki  –  wywodzą  się  ze  wspólnego  języka  prabałtosłowiańskiego.  Był  on

używany do ok. 1500 lat p.n.e. (ok. 3500 lat temu), po czym rozpadł się na dwa odrębne

języki, z których powstały dzisiejsze grupy słowiańska i bałtycka.

W  dalszej  kolejności  istnieje  pewne  podobieństwo  języków  słowiańskich  (i

bałtyckich) do języków indoaryjskich, irańskich, nuristańskich, albańskich i ormiańskich –

wymowa niektórych głosek zmieniała się w tych grupach w podobny sposób, inny, niż w

pozostałych grupach indoeuropejskich (np. celtyckiej czy italskiej → zobacz więcej na s. 37).

Niezależnie od stopnia pokrewieństwa języki  bałtosłowiańskie – wskutek bliskiego

sąsiedztwa – wtórnie wykształciły również pewien zbiór wspólnego słownictwa i niektórych

cech  gramatycznych  z  językami  germańskimi.  Ostatecznie  wszystkie  bliżej  i  dalej

spokrewnione  grupy  i  języki  indoeuropejskie  wywodzą  się  ze  wspólnego  języka

praindoeuropejskiego (→ zobacz rozdział na s. 35).

Zadanie 6. Korzystając z informacji zawartych w tym rozdziale, uporządkuj następujące 

języki według pokrewieństwa z językiem polskim – zaczynając od najbliżej 

spokrewnionego: albański, czeski, japoński (jęz. nieindoeuropejski), kaszubski, litewski, 

rosyjski, włoski (jęz. romański).

Niektórzy badacze próbują szukać jeszcze dalszego pokrewieństwa, tym razem całej

rodziny indoeuropejskiej z innymi. Według części z nich najbliższa językom indoeuropejskim

jest rodzina uralska (z językami węgierskim, fińskim czy estońskim), a w dalszej kolejności –

turkijska,  mongolska i  tunguska (→ zobacz mapkę na s. 5).  Być może istnieje też bardzo

dalekie pokrewieństwo z  językami japońskim i  koreańskim. Taka hipotetyczna,  złożona z

wymienionych rodzin i języków makrorodzina językowa nazywana bywa eurazjatycką lub

nostratyczną (ta druga jest jeszcze nieco większa).

Istnieje również teoria, że wszystkie języki i rodziny językowe świata wywodzą się z

jednego, prehistorycznego prajęzyka całej ludzkości – tak jak wszyscy współcześni ludzie

pochodzą od niewielkiej grupki osobników żyjącej ok. 200–300 tys. lat temu.

Tłumaczenie tekstu kaszubskiego z wcześniejszego ćwiczenia:

Wczoraj jak zawsze byłem w pracy. Jednak gdy chciałem wyjść z domu jak w każdy

inny  dzień,  moja  dziewczyna  chciała,  żebym  pomógł  jej  podlać  kwiaty.  Wtedy

spóźniłem się na kolej miejską do pracy. Mój szef był zły jak diabeł.
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Dla zaawansowanych

9. Różnice w gramatykach języków indoeuropejskich

W językach indoeuropejskich występują trzy różne typy szyków zdania. Szyk zdania

to  inaczej  kolejność,  w  jakiej  w  zdaniu  pojawiają  się:  podmiot  (S),  orzeczenie  (V)  i

dopełnienie (O):

• SVO (podmiot–orzeczenie–dopełnienie)  –  występuje  w  większości  współczesnych

języków europejskich, w tym polskim;

• SOV (podmiot–dopełnienie–orzeczenie)  –  występował  w  łacinie,  a  współcześnie

można go spotkać w wielu językach indoaryjskich (np. hindi) i irańskich (np. perskim)

oraz czasami w ormiańskim;

• VSO (orzeczenie–podmiot-dopełnienie)  –  rzadszy  typ,  występujący  we

współczesnych językach celtyckich (irlandzkim, walijskim czy szkockim).

Język Szyk Przykład zdania Dosłowne tłumaczenie

polski SVO Marek | czyta | książkę —

łacina SOV Marcus | librum | legit Marek | książkę | czyta

irlandzki VSO Léann | Marcus | an leabhar Czyta | Marek | książkę

W powyższych językach, mimo ich przynależności do różnych typów, występuje szyk

ruchomy –  można przestawiać  elementy  zdania.  Nie można natomiast  tego robić w tzw.

językach pozycyjnych –  takich  jak  angielski  i  francuski  –  w których zmiana  kolejności

elementów powoduje zmianę znaczenia zdania.

Język Szyk Zdania w różnym szyku

polski

ruchomy

Dziewczynka | zjadła | pomarańczę

Pomarańczę | zjadła | dziewczynka

albański
Vajza | i hëngri | portokallin

Portokallin | i hëngri | vajza

angielski stały

The girl | ate | the orange

ale nie: The orange | ate | the girl – zmiana znaczenia

(„Pomarańcza zjadła dziewczynkę”)
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W językach  indoeuropejskich  spotykane  są  różne  rodzaje  gramatyczne wyrazów,

najczęściej rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki. W zależności od języka są to:

• trzy  rodzaje  –  męski,  żeński  i  nijaki –  w  językach  słowiańskich  (np.  polskim,

rosyjskim),  w  języku  niemieckim,  greckim  i  marathi  (indyjski  język  z  grupy

indoaryjskiej);

• dwa rodzaje –  męski i żeński – w większości języków romańskich (np. francuskim,

hiszpańskim) oraz w indoaryjskich językach hindi i urdu;

• dwa rodzaje –  nijaki i wspólny (męsko-żeński) – w północnogermańskich językach

duńskim i szwedzkim;

• brak rodzaju gramatycznego – w językach ormiańskim, perskim, języku afrikaans z

grupy germańskiej, a także w angielskim, gdzie rodzaj występuje jedynie w zaimkach

osobowych (on, ona, ono).

Poniższa  tabelka  przedstawia  przykłady  różnych  rodzajów  gramatycznych  w

wybranych językach. Zauważ, że wiele rzeczowników posiada odmienny rodzaj w zależności

od języka!

Język Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki

polski samochód książka dziecko

niemiecki
der Stuhl

(„krzesło”)

die Uhr

(„zegar”)

das Datum

(„data”)

włoski
il bambino

(„dziecko”)

la sedia

(„krzesło”)
—

szwedzki
pojken; flickan

(„chłopak; dziewczyna”)

uret

(„zegar”)

afrikaans
die man; die vrou; die huis

(„mężczyzna; kobieta; dom”)

Jak widać,  w niektórych językach indoeuropejskich wykształcił  się  tzw.  rodzajnik

określony – oznacza  się  nim  wyrazy,  które  są  już  znane  rozmówcy  i  zostały  już  one

dokładniej określone (stąd jego nazwa). Rodzajniki określone nie istnieją w języku polskim.

W innych językach spotykane są dwie jego postaci:

• odrębny wyraz stawiany przed rzeczownikiem – w większości języków romańskich

(np.  włoskim,  hiszpańskim),  w  językach  zachodniogermańskich  (np.  angielskim,

niemieckim) oraz celtyckich (np. irlandzkim);

• przyrostek dołączany  na  końcu  wyrazu  –  w  językach  północnogermańskich  (np.

norweskim, szwedzkim), w języku orija z grupy indoaryjskiej, w językach bułgarskim

i macedońskim z grupy słowiańskiej, w języku rumuńskim z grupy romańskiej oraz w

albańskim i ormiańskim.
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Rodzajniki określone nie występują prawie w żadnym innym języku słowiańskim i

indoaryjskim poza wcześniej wymienionymi, a także w bałtyckich i irańskich.

Współcześnie  języki  indoeuropejskie  posiadają  dwie  liczby  gramatyczne:  liczbę

pojedynczą  i  liczbę  mnogą.  Dawniej  w  wielu  językach  występowała  również  liczba

podwójna, która zanikła – do dziś istnieje jedynie w słoweńskim oraz językach łużyckich.

Bardzo  rzadko  zdarza  się  w  innych  językach,  że  zachowały  się  nieliczne  formy  liczby

podwójnej – tak jak w wyrazach „oko” i „ucho” w języku polskim:

• liczba pojedyncza – jedno oko;

• liczba podwójna – dwoje oczu;

• liczba mnoga – trzy oka;

• liczba pojedyncza – jedno ucho;

• liczba podwójna – dwoje uszu;

• liczba mnoga – trzy ucha.

Większość języków indoeuropejskich dąży do upraszczania odmiany przez przypadki.

Największe bogactwo form występuje w językach słowiańskich, bałtyckich oraz w łacinie.

Przypadek Pytania polski rosyjski litewski łacina

Mianownik kto? co? ręka рука́ (ruka) ranka manus

Dopełniacz kogo? czego? ręki руки́ (ruki) rankos manūs

Celownik komu? czemu? ręce руке́ (rukie) rankai manuī

Biernik kogo? co? rękę ру́ку (ruku) ranka manum

Narzędnik z kim? z czym? ręką руко́й (rukоj) ranką —

Miejscownik o kim? o czym? ręce руке́ (rukie) rankoje —

Ablatyw[3] od kogo? od czego? — — — manū

Wołacz …! ręko — ranka manus

W językach romańskich,  germańskich i  celtyckich występuje niewiele  przypadków

gramatycznych,  a  w  niektórych  z  nich  odmiana  rzeczownika  tworzona  jest  z  użyciem

rodzajników i przyimków.

Przypadek Pytania hiszpański niemiecki angielski irlandzki

Mianownik kto? co? la mano die Hand hand lámh

Dopełniacz kogo? czego? de la mano der Hand hand’s láimhe

Celownik komu? czemu? a la mano der Hand — láimh

Biernik kogo? co? la mano die Hand — —
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10. Język prasłowiański a język polski

Język  prasłowiański to  ostatni  wspólny  przodek  wszystkich  języków  grupy

słowiańskiej. Mówiono nim od momentu rozpadu języka prabałtosłowiańskiego (ok. 1500 lat

p.n.e.)  do  rozpadu  jego  samego  na  trzy  podgrupy  (ok.  V w.  n.e.)  –  w  których  później

wykształciły się poszczególne języki słowiańskie. Dokładna lokalizacja terenów, które były

zamieszkiwane przez ludność posługującą się językiem prasłowiańskim jest  nieznana.  Nie

zachowały się żadne zapiski w tym języku – został on jedynie odtworzony przez badaczy.

W  języku  prasłowiańskim  istniał  podział  na  samogłoski  długie  (większość)  oraz

krótkie (/e/ oraz /o/). Dodatkowo prasłowiański posiadał nieistniejące już dwie samogłoski

bardzo krótkie oraz jedną długą:

• ь – jer miękki – bardzo krótka samogłoska, zbliżona w wymowie do polskiego /i/;

• ъ – jer twardy – bardzo krótka samogłoska, zbliżona w wymowie do polskiego /u/;

• ѣ – jać – długa samogłoska,  wymawiana jak dźwięk pośredni między /a/  i  /e/  lub

jako /je/ (w zapisie „ě”).

Głoski  te  przekształciły  się  w języku  polskim w istniejące  dziś  inne  dźwięki.  Ich

istnienie wyjaśnia zanik pewnych głosek np. w odmianie polskich rzeczowników:

Język mianownik dopełniacz

prasłowiański pьsъ pьsa

polski pies psa

Licząc od końca (z prawej strony wyrazu) parzysty (np. drugi) jer w języku polskim

przekształcał się w pełną samogłoskę, natomiast nieparzysty zanikał – stąd rozwój wyrazów

jak w przedstawionej tabelce: pies, ale: psa (nie: piesa).

Natomiast jać w języku polskim przekształciła się w /e/ lub później w /a/ wraz ze

zmiękczeniem spółgłoski (w ortografii: ie lub ia). Zmiana w /a/ następowała przed niektórymi

spółgłoskami – nazywana jest  ona  przegłosem lechickim,  gdyż  wystąpiła  we wszystkich

językach  gałęzi  lechickiej.  Stąd  różnice  w  występowaniu  samogłosek  w  spokrewnionych

wyrazach w języku polskim, np. letni, ale: lato; wierzyć, ale: wiara; bielić, ale: biały itp.

Charakterystyczna  jest  różnica  w  rozwoju  kombinacji  głosek  -or-,  -ol-,  -er-,  -el-

między spółgłoskami – inna w każdej z trzech podgrup słowiańskich (aczkolwiek zachodnia

gałąź czesko-słowacka została w tym przypadku objęta przez zmiany południowe).

prasłowiański wschodnie zachodnie południowe

-or-, -ol-, -er-, -el- -oro-, -olo-, -ere-, -olo- -ro-, -lo-, -re-, -le- -ra-, -la-, -rě-, -lě-

np. korva np. korowa (rosyjski) np. krowa (polski) np. krava (serbski)
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11. Język praindoeuropejski

Język praindoeuropejski to  ostatni  wspólny przodek wszystkich języków rodziny

indoeuropejskiej. Mówiono nim kilka tysięcy lat temu na dokładniej nieokreślonych terenach

zachodniej Eurazji.

Język ten nie pozostawił po sobie żadnych zabytków pisanych – jednak językoznawcy

uważają,  że  na  pewno  istniał.  Dowodem  na  to  jest  ogromna  liczba  podobieństw  w

słownictwie, wymowie oraz gramatyce wielu języków indoeuropejskich – podobieństwa te są

tak liczne, głębokie i regularne, że według badaczy nie są one przypadkiem. Musiały więc być

odziedziczone z prajęzyka.

Według  najpopularniejszej  hipotezy  siedziba  ludności  mówiącej  językiem

praindoeuropejskim znajdowała się na Stepie Pontyjskim – obszarze obejmującym północne

rejony  Morza  Czarnego  aż  po  Morze  Kaspijskie.  Jest  to  tzw.  teoria  kurhanowa (od

kurhanów – starożytnych grobów w kształcie kopca, często występujących na tych terenach).

Języki  indoeuropejskie  zaczęły  powstawać,  gdy  ludność  praindoeuropejska  zaczęła

rozprzestrzeniać się na coraz dalsze tereny, tracąc łączność językową ze swoimi dawnymi

obszarami.

Ilustracja 14. Hipotetyczny zasięg języka praindoeuropejskiego

     język praindoeuropejski      współczesne języki indoeuropejskie
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Język  praindoeuropejski  został  częściowo  zrekonstruowany  (odtworzony)  przez

językoznawców.  Porównują  oni  różne  wyrazy,  głoski  i  formy  gramatyczne  wielu

współczesnych  i  wymarłych  języków  indoeuropejskich,  a  następnie  odtwarzają  wstecz

zgodnie  z  istniejącymi  regułami  fonetycznymi,  doprowadzając  do  uzyskania  pierwotnego

brzmienia wyrazu. Zrekonstruowane w ten sposób słowa i formy zapisywane są tradycyjnie z

gwiazdką postawioną na początku (np. *suésōr – siostra).

Praindoeuropejski posiadał sporo głosek występujących również w języku polskim, a

także głoski nieznane w polszczyźnie:

• głoski zaokrąglone, m.in. *kʷ i *gʷ, zbliżone wymową do polskich /kł/ i /gł/;

• głoski przydechowe, wymawiane z przydechem (słabą głoską zbliżoną do polskiego

/h/) – *bʰ, *dʰ, *ǵʰ, *gʰ i przydechowo-zaokrągloną *gʷʰ;

Zbliżone do polskich /ki/ i /gi/ były miękkie głoski  *ḱ i  *ǵ. Występowały również

półsamogłoski przypominające polskie /j/ oraz /w/ – zapisywane w językoznawstwie jako *i̯

oraz *u̯ (lub w uproszczony sposób jako *y oraz *w). Oprócz zwykłych krótkich samogłosek

istniały samogłoski długie, zapisywane z pionową kreseczką – *ā, *ē, *ō, *ī, *ū.

Ciekawostką  było  występowanie  trzech  głosek  zwanych  laryngałami –  głosek  o

wymowie gardłowej lub krtaniowej. Oznaczane są one jako *H lub *h (z numerkami – *h₁,
*h₂,  *h₃).  Ich  szczegółowa  wymowa  jest  bliżej  nieznana  –  natomiast  ich  istnienie  w

praindoeuropejskim wynika logicznie z indoeuropejskiej fonetyki.

Gramatyka praindoeuropejska  pod względem ogólnym była podobna do gramatyki

polskiej i wielu innych języków indoeuropejskich – istniała w niej odmiana przez przypadki

oraz  złożona  odmiana  czasowników.  Przypadków  występowało  osiem  –  siedem  jak  w

polskim oraz dodatkowo ablatyw, odpowiadający na pytania: skąd? od kogo? od czego?

 Natomiast odmiana czasowników różniła się w zależności od tego, czy czasownik

dotyczył czynności niedokonanej, dokonanej czy też może pewnego istniejącego stanu (np.

„leżeć”).  Co ciekawe,  w języku praindoeuropejskim nie istniał  czas  przyszły – czynności

przyszłe często były wyrażane przy pomocy trybu przypuszczającego.

Wybrane, zrekonstruowane wyrazy praindoeuropejskie oznaczające członków rodziny

oraz zwierzęta[4]:

• *meh t(ē)r – matka;₂
• *ph tḗr – ojciec;₂
• *suésōr – siostra;

• *bʰréh t(ē)r – brat;₂
• *dʰúgh tēr – córka;₂
• *suHnu – syn;

• *h eḱu(o) – koń;₁
• *gʷeh us – krowa;₃
• *muHs – mysz;

• *h euis – owca;₃
• *ḱuōn – pies;

• *suHs – świnia.
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Zrekonstruowane praindoeuropejskie  formy odmiany rzeczownika  „wilk”  (znakiem

zapytania oznaczono formy, które nie zostały odtworzone)[5]:

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga

mianownik *wlkʷos *wlkʷoh₁ *wlkʷōs

dopełniacz *wlkʷosyo *wlkʷows *wlkʷōm

celownik *wlkʷōy ? *wlkʷobʰos

biernik *wlkʷom *wlkʷoh₁ *wlkʷons

narzędnik *wlkʷoh₁ ? *wlkʷōys

miejscownik *wlkʷoy *wlkʷows *wlkʷoysu

ablatyw[3] *wlkʷōd ? *wlkʷobʰos

wołacz *wlkʷe *wlkʷoh₁ *wlkʷōs 

Ćwiczenie: zapoznaj się z ilustracją znajdującą się na okładce. Przedstawia ona 

zrekonstruowaną formę podstawową rzeczownika „wilk” oraz jego formy w językach 

potomnych, od góry w prawo: polskim, litewskim, sanskrycie, perskim, albańskim, 

greckim, łacinie i angielskim.

Zrekonstruowane praindoeuropejskie formy liczebników[6] od 1 do 10:

Liczebnik Rekonstrukcja Liczebnik Rekonstrukcja

1 *Hoi(H)nos 6 *(s)wéks

2 *dwoh₁ 7 *séptm

3 *treies 8 *h eḱteh₃ ₃

4 *kʷetwōr 9 *(h )néwn₁

5 *penkʷe 10 *déḱmt

Charakterystyczna jest  różnica  w rozwoju praindoeuropejskich głosek miękkich  *ḱ

oraz *ǵ. Na obrzeżach indoeuropejskiego obszaru językowego utraciły one swoją miękkość,

zmieniając się w zwykłe spółgłoski /k/ oraz /g/, natomiast w centrum owego obszaru zaczęły

być one wymawiane inaczej: jako /s/ oraz /z/ – jest to tzw. palatalizacja indoeuropejska.

Języki, w których nastąpiła zmiana pierwszego rodzaju nazywamy językami kentum,

druga  –  językami  satem (od  wymowy  liczby  „sto”  odpowiednio  w  łacinie  i  w  języku

awestyjskim† z grupy irańskiej). Języki kentum to języki anatolijskie, celtyckie, germańskie,

helleńskie, italskie i tocharskie. Natomiast języki satem to albańskie, bałtyckie, indoaryjskie,

irańskie, nuristańskie, ormiańskie i słowiańskie.

Porównaj  ewolucję  praindoeuropejskiego  *ḱerd:  łacińskie  cor (wymowa /kor/),  ale

polskie serce (*ḱ → s); praindoeur. *ǵnō: łac. gnōscere, ale pol. znać (*ǵ → z).
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12. Odtwarzamy prajęzyk, bajka Schleichera

W jaki sposób odtwarzane są słowa w języku praindoeuropejskim, którego nie znamy?

W tym rozdziale  dokonamy uproszczonej  rekonstrukcji  odmiany czasownika  „być”[7].  Za

podstawę posłużą nam formy z łaciny i sanskrytu. Były to języki używane na odległych od

siebie  terenach  (południowa  Europa  oraz  Indie)  oraz  w  różnym  przedziale  czasowym  –

unikamy więc w ten sposób ryzyka istnienia form zapożyczonych od siebie.

Język „jestem” „jesteś” „jest” „jesteśmy” „jesteście” „są”

łacina sum es est sumus estis sunt

sanskryt asmi asi asti smas stha santi

Widać, że bazową głoską odmiany indoeuropejskiego czasownika „być” jest  s- (co

można  dostrzec  również  w polskim!).  Na pierwszy  rzut  oka  zauważalna  jest  też  różnica

między dwoma językami – w łacinie nie występuje końcowa samogłoska -i jak w sanskrycie.

W formie  „jestem”  w  obu  językach  znajdują  się  spółgłoski  s-,  a  następnie  -m –

możemy więc założyć, że zostały one odziedziczone z prajęzyka. Jednakże początkowe  a-

występuje tylko w sanskrycie, zaś samogłoska  -u- między spółgłoskami tylko w łacinie. W

obu przypadkach nie wiemy, który stan jest starszy. Ostatecznie ogólny wzór poszukiwanej

formy praindoeuropejskiej możemy zapisać jako:

(V)s(V)m(i),

gdzie  V  oznacza  nieokreśloną  dokładniej  samogłoskę.  Analogicznie  analizujemy  formę

„jesteś”: w obu językach zawiera ona samogłoskę na początku wyrazu, lecz różną: a- lub e- –

nie wiemy na razie,  która z nich jest  starsza i  niezmieniona.  Wzór formy 2. osoby liczby

pojedynczej to więc:

Vs(i)

i tak dalej. Cały zestaw ogólnych form rekonstrukcji wygląda więc następująco:

(V)s(V)m(i) — Vs(i) — Vst(i) — s(V)mVs — (V)st(h)V(s) — sVnt(i).

Musimy teraz ustalić, czy początkową samogłoską była samogłoska a- czy e-. Z badań

językoznawczych wiemy, że  e- w praindoeuropejskim występowało dużo częściej – i taką

wersję musimy przyjąć. Odrzucamy też końcowe -s w 2. osobie liczby mnogiej – występuje

ono  tylko  w  łacinie  i  prawdopodobnie  zostało  w niej  dodane  na  wzór  1.  osoby  (co  nie

nastąpiło  w  sanskrycie)  –  oraz  samogłoskę  pomiędzy  s- a  -m,  której  brak  jest  bardziej

prawdopodobny. Podstawiając teraz do wzorów odpowiednie głoski uzyskujemy następującą

rekonstrukcję:

*esmi — *esi — *esti — *smes — *st(h)e — *senti.
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W rzeczywistości rekonstrukcja przeprowadzana jest w oparciu o znacznie większą

liczbę  języków  i  na  podstawie  różnych  reguł  fonetycznych,  odkrytych  w  językach

indoeuropejskich.  Nasze  odtworzone,  uproszczone  formy  praindoeuropejskie  czasownika

„być” są jednak w tym przypadku bardzo bliskie profesjonalnej, współczesnej rekonstrukcji

językoznawczej  –  wiemy  obecnie,  że  na  początku  występował  jeden  z  laryngałów  *h₁
(→ zobacz na s. 36):

*h ésmi₁  — *h éssi₁  — *h ésti₁  — *h smés₁  — *h sth é₁ ₁  — *h sénti₁

W 1868 r.  August Schleicher stworzył pierwsze opowiadanie w zrekonstruowanym

przez siebie języku praindoeuropejskim. Zaprezentowana wersja pochodzi z r. 2013 i została

uaktualniona w oparciu o najnowsze badania nad prajęzykiem[8]. Tłumaczenie obok na język

polski to celowo tłumaczenie dosłowne, aby łatwo było odnaleźć znaczenie form.

H óu̯is h éḱu̯ōs-kʷe₂ ₁

h áu̯ei̯ h i̯osméi̯₂ ₁
h u̯l̥h náh  né h ést,₂ ₁ ₂ ₁
só h éḱu̯oms derḱt.₁
só gʷr̥hₓúm u̯óǵʰom u̯eǵʰed;

só méǵh m̥ bʰórom;₂
só dʰǵʰémonm̥ h ṓḱu bʰered.₂

h óu̯is h ékʷoi̯bʰi̯os u̯eu̯ked:₂ ₁
“dʰǵʰémonm̥ spéḱi̯oh₂
h éḱu̯oms-kʷe h áǵeti,₁ ₂
ḱḗr moi̯ agʰnutor”.

h éḱu̯ōs tu u̯eu̯kond:₁
“ḱludʰí, h ou̯ei̯!₂
tód spéḱi̯omes, n̥sméi̯ agʰnutór ḱḗr:

dʰǵʰémō, pótis,

sē h áu̯i̯es h u̯l̥h náh₂ ₂ ₁ ₂
gʷʰérmom u̯éstrom u̯ept,

h áu̯ibʰi̯os tu h u̯l̥h náh  né h esti.₂ ₂ ₁ ₂ ₁

tód ḱeḱluu̯ṓs

h óu̯is h aǵróm bʰuged.₂ ₂

Owca i konie

Owca, która

wełny nie miała,

konie zobaczyła;

jeden wóz ciężki ciągnął,

jeden wielki ładunek,

jeden człowieka szybko wiózł.

Owca do koni zawołała:

„człowieka widząc

konie poganiającego,

serce mnie boli”.

Konie zawołały:

„Słuchaj, owco,

to ujrzawszy, nas bolą serca:

człowiek, pan,

owcom wełnę

na ciepłą odzież ścina

i owce wełny nie mają”.

To usłyszawszy,

owca na pole pobiegła.

Uwaga: wymowę bajki w języku praindoeuropejskim możesz odsłuchać w internecie – 

https://soundcloud.com/archaeologymag/sheep-and-horses
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13. Drzewo genealogiczne rodziny indoeuropejskiej

Jak  już  wiemy,  pokrewieństwo  pomiędzy  językami  przypomina  pokrewieństwo

między  ludźmi.  Można  je  przedstawić  w  postaci  drzewa  genealogicznego  (zwanego  też

drzewem filogenetycznym), na szczycie którego – w przypadku rodziny indoeuropejskiej –

znajduje się język praindoeuropejski.

Współcześnie językoznawcy uważają, że najwcześniejsze gałęzie indoeuropejskiego

drzewa oddzielały się w następującej kolejności:

1. języki  anatolijskie  –  najbardziej  odrębna  i  archaiczna  grupa,  w  1927  r.  Jerzy

Kuryłowicz odkrył  w  nich  laryngały,  które  zostały  odziedziczone  z

praindoeuropejskiego jedynie w tej gałęzi językowej;

2. języki tocharskie, które zawędrowały aż na tereny znajdujące się dziś w zachodnich

Chinach;

3. część badaczy twierdzi, że jako trzecie oderwały się wspólnie języki italoceltyckie,

które później podzieliły się na odrębne grupy italską i celtycką.

W  2021  r.  grupa  językoznawców  odtworzyła  hipotetyczne  drzewo  genealogiczne

indoeuropejskich grup językowych[9] – zostało ono przedstawione na poniższej ilustracji.

Ilustracja 15. Możliwe drzewo genealogiczne języków indoeuropejskich
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Dodatkowe materiały w internecie

Materiały dostępne po polsku, bezpłatnie i na wolnych licencjach w projektach Wikimediów:

• hasło „języki indoeuropejskie” w Wikipedii – 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Języki_indoeuropejskie

• hasło „klasyfikacja języków indoeuropejskich” w Wikipedii – 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_języków_indoeuropejskich

• glosariusz haseł indoeuropeistycznych w Wikipedii – 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/Glosariusz_indoeuropeis

tyczny

• galeria ilustracji dotyczących języków indoeuropejskich w Wikimedia Commons – 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Języki_indoeuropejskie?uselang=pl 

• podręczniki języków indoeuropejskich (w tworzeniu) w Wikibooks – 

https://pl.wikibooks.org/wiki/Kategoria:Języki_indoeuropejskie

• słowniki języków indoeuropejskich w Wikisłowniku – 

https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:Języki_indoeuropejskie

Inne materiały w języku polskim:

• ciekawe informacje na temat różnych języków Europy – 

https://lingvo.info/pl

Materiały w języku angielskim:

• klasyfikacja i drzewo języków indoeuropejskich w bazie językoznawczej Glottolog – 

https://glottolog.org/resource/languoid/id/indo1319

• nagranie dźwiękowe bajki Schleichera w języku praindoeuropejskim – 

https://soundcloud.com/archaeologymag/sheep-and-horses

( 41 )

https://soundcloud.com/archaeologymag/sheep-and-horses
https://glottolog.org/resource/languoid/id/indo1319
https://lingvo.info/pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wiktionary.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikibooks.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikibooks.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://pl.wikibooks.org/wiki/Kategoria:J%C4%99zyki_indoeuropejskie
https://commons.wikimedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie?uselang=pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/Glosariusz_indoeuropeistyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Skarbnica_Wikipedii/Glosariusz_indoeuropeistyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_j%C4%99zyk%C3%B3w_indoeuropejskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_indoeuropejskie


Przypisy

[1] Język ojczysty – język, którym rodzice porozumiewają się z małym dzieckiem. Jest to 

pierwszy język, którym dziecko uczy się mówić w domu.

[2] David M. Eberhard, Gary F. Simons, Charles D. Fennig: What are the top 200 most 

spoken languages? [W:] Ethnologue: Languages of the World. 25th edition [online], 

2022 [dostęp online 2022-08-21].

[3] Ablatyw to przypadek odpowiadający na pytania: skąd? od kogo? od czego? 

W językach indoeuropejskich, z nielicznymi wyjątkami, praktycznie całkowicie zanikł.

[4] Robert S.P. Beekes: Comparative Indo-European Linguistics. An introduction, wyd. II, 

Amsterdam, Filadelfia: John Benjamins Publishing Company, 2011, s. 37-39. 
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Odpowiedzi do zadań

1.1. romańskie: np. Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Rumunia..., germańskie: np. Niemcy, 

Austria, Wielka Brytania, Irlandia, Dania, Szwecja, Norwegia...; słowiańskie: np. Polska, Czechy, 

Rosja, Ukraina, Chorwacja, Serbia, Bułgaria…

1.2. albańska, bałtycka i helleńska

1.3. Belgia: romańska i germańska, Wlk. Brytania: germańska i celtycka

1.4. np. Iran, Afganistan, Pakistan, Turkmenistan, Irak, Turcja…

2.1. indoaryjskiej

2.2. wersja łaciny używana przez pospólstwo, powstały z niej języki romańskie

2.3. staro-cerkiewno-słowiański

2.4. nuristańska

3.1. romańskie: np. włoski, hiszpański, portugalski, francuski, rumuński…, germańskie: np. niemiecki,

niderlandzki, angielski, afrikaans, szwedzki, duński, norweski…, słowiańskie: np. polski, czeski, 

słowacki, rosyjski, ukraiński, serbsko-chorwacki, bułgarski…, bałtyckie: litewski i łotewski

3.2. wschodnia, zachodnia i południowa

3.3. kolejno: słowiańska, celtycka, romańska, germańska, indoaryjska i helleńska

4.1. np. w Danii, Szwecji, Niemczech, Holandii, Polsce, Chorwacji, Południowej Afryce…

4.2. np. brak angielskiego w szkole, słaby dostęp do internetu, duża odmienność angielskiego dla osób

posługujących się językami ojczystymi z innych rodzin językowych…

5.1. w Turcji

5.2. oskijskim

6. kolejno: kaszubski, czeski, rosyjski, litewski, albański, włoski, japoński
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Dalsze wykorzystanie treści

Wolno kopiować i  rozpowszechniać  niniejszy zeszyt  w niezmienionej  postaci  jako

integralną całość – także w celach komercyjnych – w dowolnej formie elektronicznej lub

drukowanej.

Wolno zmieniać  i  przekształcać  treść  niniejszego zeszytu,  a  także  tworzyć  utwory

pochodne na jego podstawie, pod następującymi warunkami:

1. należy wskazać źródło (tytuł zeszytu* i link do oryginalnego pliku*), autorów* (w

tym redaktorów kolejnych edycji), licencję* oraz dokonane zmiany – można to zrobić

bezpośrednio lub w postaci odnośników internetowych;

2. należy go udostępnić na dokładnie takich samych warunkach (na tej samej licencji).

* informacje te znajdują się na str. 2
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Języki indoeuropejskie stanowią największą rodzinę językową świata pod

względem liczby mówiących. Są one ojczystymi dla 3,3 miliarda ludzi na całym

świecie, a kolejne 1 do 2 miliardów osób uczy się któregoś z nich lub używa jako

drugiego  lub  kolejnego  języka.  Do  rodziny  tej  należy  kilkaset  etnolektów

(języków, ich odrębnych odmian i zespołów dialektalnych), sklasyfikowanych w

13 grupach filogenetycznych – skupiających języki o bliższym pokrewieństwie.

Wszystkie one wywodzą się ze wspólnego języka praindoeuropejskiego, który był

przodkiem całej rodziny. Ma ona długą historię, sięgającą kilka tysięcy lat wstecz

– najstarsze zachowane w piśmie teksty indoeuropejskie szacowane są na XVII w.

p.n.e. Badania nad językami tej rodziny są najbardziej zaawansowanym obszarem

językoznawstwa historyczno-porównawczego, wniosły one nieoceniony wkład w

rozwój lingwistyki jako dziedziny naukowej.


