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Pamięci Kena Hale’a,
którego pasja dla różnorodności językowej świata

była niezrównana i inspirująca
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Podziękowania

Wiele osób miało swój udział w powstaniu tej książki, nie-
które z nich pośrednio, ponieważ opierałem się na ich badaniach, 
a inne – znacznie bardziej bezpośrednio, dostarczając pewnych 
treści, które się tu znalazły. Wśród tych drugich znajdują się: 
K. David Harrison, który bardzo mi pomógł przy opisie zagro-
żeń dla języka w  rozdziale czwartym; Laurence Horn, który 
wspomógł mnie większością materiału zawartego w  rozdziale 
piątym; oraz David Lightfoot, który wspierał mnie przy pisa-
niu rozdziału ósmego. Wszyscy oni brali udział w sympozjum 
zorganizowanym przeze mnie podczas dorocznego spotkania 
Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Nauki w Seattle w lu-
tym 2004 r. Seminarium zatytułowane było „Ile jest języków na 
świecie?”. To ono właśnie było impulsem do napisania niniejszej 
książki. Treść sympozjum została przedstawiona w postaci pod-
sumowania w Anderson (2004b, zob. Bibliografia). Chciałbym 
również podziękować studentom pierwszego roku seminarium 
na uniwersytecie Yale w semestrze zimowym 2010 r., które było 
poświęcone tym zagadnieniom. Dziękuję też Erichowi Roundo-
wi, z którym to seminarium prowadziliśmy. Poza wymienionymi 
osobami, otrzymałem od innych wiele pomocnych komentarzy 
do wstępnej wersji tego tekstu. Ich autorami byli: Mark Aronoff, 
Andrew Carstairs-McCarthy, Norbert Hornstein, Victor Mair, 
Carol Padden, Sally Thomason oraz dwoje redaktorów z Oxford 
University Press. Jak to zwykle bywa w podobnych sytuacjach, 
podkreślam (choć nie oznacza to, że czynię to mniej szczerze), 
że żadna z wymienionych osób nie jest odpowiedzialna za uży-



tek, jaki uczyniłem z ich pracy, ani za to, że w niedostatecznym 
stopniu wziąłem pod uwagę ich cenne sugestie. 

Wdzięczny jestem również Johnowi Daveyowi z Oxford Uni-
versity Press, który uznał, że ta tematyka może być odpowied-
nim tematem na książkę z serii Krótkie Wprowadzenie.
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Rozdział 1

Wprowadzenie: wymiary 
różnorodności językowej

Przedmiotem zainteresowania językoznawstwa jest język ludz-
ki, a w szczególności zasięg i stopień zróżnicowania języków. Moż-
na by więc sądzić, że językoznawcy mają jasny i dokładny obraz 
tego, ile na świecie istnieje języków. Zobaczymy jednak, omawiając 
różne podejścia do tego problemu na kolejnych stronach niniejszej 
książki, że takiej ostatecznej rachuby nie ma, a przynajmniej wy-
niki nie mają statusu ustaleń naukowych w ramach współczesnego 
językoznawstwa. Przyczyną tej luki nie jest tylko fakt, że pewne 
zakątki świata, takie jak góry Nowej Gwinei czy puszcza amazoń-
ska nie zostały zbadane dostatecznie dokładnie, by ustalić liczbę 
ludzi tam mieszkających i określić, jakimi językami się posługują. 
Problem leży raczej w tym, że zagadnienie liczenia języków jest 
znacznie bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. 

Niedawno na blogu „Language Log” debatowano na temat 
pewnego artykułu w kanadyjskiej gazecie:

W tym tygodniu w Indiach przeprowadzono spis powszechny. Doli-
czono się 1,2 mld osób, a ostatnią noc spisu poświęcono liczeniu bez-
domnych – w samym tylko Delhi jest ich około 150 tysięcy. Ale objęcie 
spisem bezdomnych było tylko jednym z poważnych wyzwań dla rach-
mistrzów. Bo jak zliczyć ludność na licznych terenach znajdujących się 
pod kontrolą rozmaitych uzbrojonych grup partyzanckich? Jak policzyć 
mieszkańców 572 wysepek w archipelagach andamańskim i nikobar-
skim? Jak przeszkolić 2,5 miliona rachmistrzów i uporządkować odpo-
wiedzi udzielone w 6 661 językach?

„Globe and Mail”, 2 marca 2011 r., Toronto 
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Komentarze czytelników bloga skupiały się na mało praw-
dopodobnej liczbie 6 661 języków używanych jakoby w Indiach. 
Komentujący sugerowali na przykład, że być może ten sam ję-
zyk bywał identyfikowany pod różnymi nazwami, albo że do tej 
liczby wliczono również uznane oficjalnie dialekty. Co by jednak 
nie mówić, liczba robi wrażenie, nawet jak na tak zróżnicowany 
etnicznie kraj, jak współczesne Indie. Ale co dokładnie mamy na 
myśli, mówiąc, że Indie mają 6 661 języków, albo 438 (liczba po-
dawana przez Ethnologue, o którym powiemy więcej w rozdziale 
drugim), albo jakąkolwiek inną ich liczbę? 

Co oznacza pytanie „ile języków istnieje 
na świecie”?

Zacznijmy od stwierdzenia podstawowego faktu: jeśli nie za-
chodzi przypadek jakiegoś poważnego defektu, wszyscy ludzie 
używają języka do wypowiadania się i  porozumiewania z  in-
nymi, ale język, którego używają, nie jest jednolity dla całego 
rodzaju ludzkiego. Język różni się, rzecz jasna, w zależności od 
osoby, jako cecha całkowicie osobista, ale sposoby mówienia 
pewnych grup wykazują znaczne podobieństwa, podczas gdy 
w innych grupach są całkiem odmienne. Kiedy ludzie mówią za-
sadniczo w taki sam sposób, możemy określić zespół podobnych 
sposobów mówienia jako konkretny język, możemy też nadać 
mu nazwę, jak choćby „angielski” lub „hindi”. Kiedy podajemy 
określoną liczbę języków dla jakiegoś kraju, na przykład Indii, 
albo dla całego świata, wydaje się, że podajemy liczbę takich 
właśnie identyfikowalnych zespołów składających się na podob-
ny sposób mówienia (lub też migania, o czym powiemy w roz-
dziale siódmym). Ale założenie, że w ogóle istnieje taka liczba 
i tylko należy ją znaleźć, rodzi kilka zasadniczych pytań. Na ile 
odmienne (i rozproszone) są te zespoły? Czy każdy sposób wy-
powiadania się należy do jednego (i tylko jednego) z nich? Jak je 
rozpoznawać i wyodrębniać w morzu językowej różnorodności, 
którą widzimy w każdym zakątku naszej planety?
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W  istocie, kwestia rozpoznawania (a  następnie liczenia) 
języków świata jest zadziwiająco podobna do rozpoznawania 
(i liczenia) gatunków w biologii. Każda społeczność dysponu-
je nazwami dla licznych zwierząt i roślin, które zna, w mniej 
więcej porównywalnym stopniu szczegółowości rozróżnienia, 
co inne społeczności. Sposoby wyróżniania i  identyfikacji 
mogą się różnić w  szczegółach, ale z  grubsza odpowiadają 
pojęciu gatunku, które biolodzy starali się ujednoznacznić. 
Niemniej jednak wypracowanie satysfakcjonującego pojęcia 
„gatunku” – precyzyjnego, a  jednocześnie odpowiadającego 
użyciu intuicyjnemu – okazało się zaskakująco trudnym za-
daniem. 

Kategoryzacja świata natury, czy to naiwna, czy naukowa, 
polega w sporej części na łatwo obserwowalnych właściwo-
ściach danego organizmu. Ale to nie wszystko. Ewidentnie 
bowiem musimy wykroczyć poza oczywistość, jeśli chcemy 
uzasadnić zakwalifikowanie zarówno chihuahua, jak i ber-
neńskiego psa pasterskiego jako „psów” należących do tego 
samego gatunku (Canis lupus familiaris), podczas gdy lampart 
plamisty (Panthera pardus), śnieżny (Uncia uncia) oraz pante-
ra mglista (Neofelis nebulosa) należą nie tylko do odrębnych 
gatunków, ale, według niektórych klasyfikacji, do odrębnych 
rodzajów. 

Najbardziej znaną książką Karola Darwina jest oczywiście 
O  powstawaniu gatunków, ale praca ta w  rzeczywistości nie-
wiele wnosi do rozwiązania kwestii, czym jest gatunek i  jak 
powstaje. Zagadnienie powstawania gatunków, czyli specjacji, 
było przedmiotem sporów biologów, a przed nimi naturalistów, 
na długo przed czasami Darwina. Do dziś zresztą właściwie 
nie doczekało się powszechnie przyjmowanego rozwiązania. 
Nawet jeśli pominiemy kwestię organizmów rozmnażających 
się bezpłciowo, istnieje cały szereg różnych propozycji, które 
biologowie wysunęli dla zdefiniowania gatunku. Propozycje 
omawiane w ogólnych pracach na temat teorii ewolucji, takich 
jak Freeman i  Herron (2007), zawierają warianty następują-
cych czynników: 
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Koncepcja gatunku morfologicznego

W codziennym użyciu w różnych kulturach gatunki wyróż-
niane są zbiorem obserwowalnych cech, takich jak kształt, za-
chowanie, prawdopodobnie również miejsca najczęstszego prze-
bywania itd. 

Koncepcja gatunku filogenetycznego

Systematyka biologiczna proponuje alternatywę – klasyfiko-
wanie organizmów pod kątem ich relacji genealogicznej wzglę-
dem siebie. Jeśli jakaś grupa organizmów zawiera wszystkich 
potomków jednego wspólnego przodka, grupa taka nosi nazwę 
taksonu monofiletycznego. Najmniejsze takie taksony w drzewie 
genealogicznym, dla których brak unikalnych cech pochodnych, 
które by wyróżniały subpopulacje, można zatem uznawać za po-
jedyncze gatunki. 

Koncepcja gatunku biologicznego

Populacje organizmów, które w przypadku kopulacji są w sta-
nie wydać na świat sprawne, płodne potomstwo, są uznawane 
w tym (szeroko uznawanym) podejściu za należące do tego sa-
mego gatunku biologicznego. Populacje oddzielone od siebie pod 
względem reprodukcyjnym należą do gatunków odrębnych. 

Koncepcja gatunku genetycznego

Grupa osobników dysponujących charakterystycznym zesta-
wem markerów genetycznych, dla której brak (lub mało) postaci 
pośrednich łączących ich z innymi populacjami, może w kate-
goriach genetycznych zostać uznana za gatunek. Zakładamy, 
że można wyróżnić polimorfizmy pojedynczego genu w ramach 


