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Zróżnicowanie językowe świata jako wartość kulturowa 

Streszczenie 

 Zróżnicowanie językowe świata jest faktem bezspornym, jakkolwiek już jego 

rozmiary są kwestią dyskusyjną. Przyczyny rozbieżności są dwojakie: Pierwsza ma 

źródło w brakach naszej wiedzy o wielkiej liczbie języków, druga wynika z faktu, że 

nie ma stricte lingwistycznych kryteriów pozwalających na odróżnienie odrębnego 

języka od dialektu jakiegoś języka. Z kontrowersji wokół statusu takich i podobnych 

narzędzi komunikacji społecznych zrodziła się kariera pojęcia i terminu etnolekt. 

Zróżnicowanie językowe świata można oceniać z dwu stanowisk: praktyczno-

komunikacyjnego (można by je też nazwać stanowiskiem inżynierii komunikacyjnej) 

i antropologiczno-kulturowego.  

Słowa kluczowe: język, zróżnicowanie językowe, funkcje języka, etnolekt 

Zróżnicowanie językowe świata jest faktem bezspornym, jakkolwiek już 
jego rozmiary są kwestią dyskusyjną. By się ograniczyć tylko do polskiej 

literatury przedmiotu: Marian Jurkowski szacuje liczbę języków świata na ponad 

8000
1
, Witold Maciejewski – na 6000-7000

2
, Alfred F. Majewicz –  

na 6500-7000
3
, natomiast Adam Weinsberg – na zaledwie 3 000

4
. 

Przyczyny rozbieżności są, jak wiadomo, dwojakie. Pierwsza ma źródło  

w brakach naszej wiedzy o wielkiej liczbie języków, zwłaszcza tzw. egzotycz-

nych, używanych w tropikalnych lasach Amazonii czy Azji Południowo- 

-Wschodniej, w górach Nowej Gwinei, Pamiru, Hindukuszu czy Himalajów lub 

na wyspach południowego Pacyfiku. Według wysoce prawdopodobnych szacun-

ków zaledwie 5% języków świata (a więc – o czym jeszcze niżej – około  
                                                      
1
  M. Jurkowski, Przedmowa, [w:] Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV: W. Maciejewski, Świat 

języków, Poznań 1999, s. VII. 
2
  Wielka encyklopedia geografii świata, t. XIV: W. Maciejewski, Świat języków, Poznań 1999, s. 3. 

3
  A. F. Majewicz, Języki wymierające i zagrożone – stan i perspektywy, [w:] Wielka encyklopedia 

geografii świata, t. XIV: W. Maciejewski, Świat języków, Poznań 1999, s. 96. 
4
  A. Weinsberg, Językoznawstwo ogólne, Warszawa 1983, s. 7. 
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350 języków) doczekało się satysfakcjonujących opisów (w postaci słowników 
jedno- lub/i dwujęzycznych, gramatyk i podręczników służących do ich nauki). 

20% języków ma jedynie opisy cząstkowe. Utrwalonymi tekstami (a więc 

podstawą do stworzenia gramatyk i słowników) dysponujemy w odniesieniu  
do 30% języków. O 70% wiemy niewiele ponad to, że w ogóle istnieją. 

Druga przyczyna rozbieżności opinii co do liczby języków świata wynika 

z faktu, że nie ma stricte lingwistycznych kryteriów pozwalających na odróżnie-

nie odrębnego języka od dialektu jakiegoś języka. Problem „język czy dialekt?” 

jest jednym z najbardziej spornych problemów klasyfikacyjnych5. By sięgnąć  

po przykład najbliższy – jak wiadomo, dyskusyjny jest pod tym względem status 
kaszubszczyzny. Inne, trochę odleglejsze geograficznie przykłady tego rodzaju, 

to dolnoniemiecki (plattdeutsch) i szwajcarski (schwizerdütsch), potoczny 

luksemburski, arumuński, galisyjski i inne. Z kontrowersji wokół statusu takich  
i podobnych narzędzi komunikacji społecznych zrodziła się kariera pojęcia  

i terminu etnolekt. Oto jak definiuje etnolekt Alfred F. Majewicz: 

E t n o l e k t  to bardzo wygodny termin pozwalający na uniknięcie 

wikłania się w spór o status językowy środka językowej komunikacji 

danej społeczności, uniknięcie wyboru między takimi terminami jak 

j ę z y k ,  z e s p ó ł  d i a l e k t a l n y ,  d i a l e k t  czy  g w a r a  – 

obejmuje on je wszystkie (tzn. etnolektem jest zarówno język, jak  

i dialekt czy gwara […]. Etnolekt może być zdefiniowany jako zbiór 

bardzo bliskich sobie  i d i o l e k t ó w, tj. języków osobniczych, 

indywidualnych języków poszczególnych osób6
. 

Niezależnie od przydatności pojęcia i terminu etnolekt, z wielu względów 
nie można dyskredytować zasadności pojęcia języka. By zamknąć ten fragment 

naszego wywodu, stwierdźmy, że spośród przytoczonych na wstępie 

szacunkowych liczb języków świata najprawdopodobniejsza wydaje się liczba 
podawana przez Majewicza, tzn. 6500-7000. Najbardziej przekonuje dlatego, że 

opiera się na danych – stosunkowo niedawnych i wciąż (w opinii specjalistów) 

aktualnych – wielkich syntez językoznawstwa porównawczego7
. 

Zróżnicowanie językowe świata można oceniać z dwu stanowisk: 

praktyczno-komunikacyjnego (można by je też nazwać stanowiskiem inżynierii 

                                                      
5
  Zob. na ten temat: B. Walczak, Język czy dialekt – problem lingwistyczny?, [w:] Korowód idei  

i metod. Prace na jubileusz profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, red. G. Kubski  

i M. Mikołajczuk, Zielona Góra 2007, s. 23-32 i idem, Status etnolektu (problem „język czy dialekt?”) 
w polskiej literaturze językoznawczej, [w:] Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej, 
red. E. Skorupska-Raczyńska i J. Rychter, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 115-124. 

6
  A. F. Majewicz, op. cit., s. 95. 

7
  Zob. R.E. Asher et al., The Encyclopedia of Language and Linguistic, t. I-X, Pergamon Press, 

Cambridge 1993 i Ch. Moseley, R. E. Asher, Atlas of the World’s Languages, Routledge, 

London-New York 1994. Zob. też B. Walczak, Ile jest na świecie języków?, [w:] Ilość – wielkość – 

wartość, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 2010, s. 519-528. 
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komunikacyjnej) i antropologiczno-kulturowego. Pierwsze reprezentuje Witold 

Mańczak, który twierdzi: 

[…] fakt, że na kuli ziemskiej jest nie jeden, ale kilka  tysięcy języków, 

jest jedną z plag dręczących ludzkość. Różnice językowe dzielą ludzkość 

na równi z różnicami rasowymi, politycznymi czy religijnymi, a historia 

uczy, że jakkolwiek różne bywały przyczyny wojen, faktem jest, że daleko 

częściej walczyli ze sobą ludzie mówiący różnymi językami niż jednym 

językiem. Zróżnicowanie językowe świata utrudnia także pokojowe 

kontakty ludzi ze sobą, hamuje wymianę informacji z zakresu nauki  

i techniki, zmusza ludzi do zużywania części życia na uczenie się 

języków obcych, co jest czynnością zupełnie nieproduktywną, stwarza 

konieczność przekładania książek z jednego języka na inne, co bynajmniej 

nie podnosi ich wartości itd., słowem, językowe zróżnicowanie ludzkości 

jest hamulcem postępu w jakiejkolwiek dziedzinie8
. 

Pomimo tak radykalnej opinii w kwestii szkodliwości językowego zróżni-
cowania świata Witold Mańczak przychyla się do poglądu, że wynaradawianie 

przemocą jest niehumanitarne. Wobec tego za pożądane uznaje to wszystko,  

co zmniejsza różnice między językami, a więc oddziaływanie języków między-

narodowych (dziś głównie angielskiego), języków urzędowych państw wielo-

narodowych, wzajemne zapożyczenia, internacjonalizmy itd. Nie ulega wątpli-

wości, że w płaszczyźnie praktyczno-komunikacyjnej pewne formy i przejawy 

integracji językowej są celowe i pożądane9. Zdecydowana większość języko-

znawców ogranicza je jednak do języka nauki (ściślej: języka dyscyplin 

naukowych o zasięgu globalnym) i terminologii naukowo-technicznej
10

. Coraz 

powszechniejsza staje się świadomość tego, że jest ze wszech miar niepożądane, 

by tendencje unifikacyjne objęły tę sferę funkcjonowania języków, w której 

przejawia się i urzeczywistnia ich funkcja kulturotwórcza. Zwycięża pogląd, że 
nie powinno dojść do uszczuplenia pluralizmu językowego, który jest naj-

większym bogactwem kulturowym ludności. 

Dochodzi tu do głosu stanowisko, które wyżej określiliśmy jako antro-

pologiczno-kulturowe. Jego adherenci wychodzą z założenia, że zróżnicowanie 

                                                      
8
  W. Mańczak, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 293-294. 

9
  Zob. na ten temat: M. Jurkowski, Od wieży Babel do języka kosmitów. O językach sztucznych, 

uniwersalnych i międzynarodowych, Białystok 1986 i B. Walczak, Uniwersalizm czy partykularyzm? 

(Procesy unifikacji i dyferencjacji językowej dziś i jutro), [w:] Kultura  – Język  –  Edukacja, t. 9, red. 

R. Mrózek, Katowice 2000, s. 183-193. 
10

  Zob. na ten temat B. Walczak, Norma językowa wobec elementów obcego pochodzenia, [w:] Kultura 

języka dziś, red. W. Pisarek i H. Zgółkowa, Poznań 1995, s. 120-133; idem, Komunikacja językowa  
w perspektywie globalizacji i sytuacji językowej współczesnego świata, [w:] Dyskursy trzeciego 

tysiąclecia II, red. E. Pajewska, Szczecin 2013, s. 203-216 i idem, Element obcy i rodzimy  

w terminologii naukowej, technicznej i zawodowej, [w:] Komunikacja w stechnicyzowanym świecie. 
Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, red.  B. Walczak, A. Niekrewicz i J. Żurawska- 

-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 23-33. 
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językowe świata jest odzwierciedleniem i zarazem konsekwencją zróżnicowania 
kulturowego, a kulturowy pluralizm, jak stwierdziliśmy wyżej, stanowi o bogac-

twie kulturowego dorobku ludzkości. U podstaw takiego stanowiska leży para-

dygmat badawczy językoznawstwa kulturowego
11, w myśl którego język jest z jed-

nej strony zwierciadłem, a z drugiej – tworzywem i narzędziem całej duchowej, 

intelektualnej i artystycznej, kultury społeczeństwa jego użytkowników12
. Na po-

przednich konferencjach w Głogowie i Grzybowie przedstawiłem reprezentatywny 

zestaw przykładów, ilustrujących tę funkcję języka, jak: indoeuropejskie nazwy 

Najwyższej Istoty. Różnych jej konceptualizacji, stanowiących istotny składnik 

kultury duchowej, dowodzą na przykład: 

- nazwa słowiańska (prasłowiańskie *bogъ, polskie Bóg – z tym samym 

pierwiastkiem co w bog-at(y), u-bog-(i) itd.) i irańska o motywacji 
‘dawca pomyślności, bogactwa’ wobec nazwy łacińskiej (deus)  

i bałtyckiej (litewskie dievas) o motywacji ‘istota niebiańska’13
,  

- ewolucja semantyczna praindoeuropejskiego *ghostis ‘obcy, przybysz’ 
na gruncie słowiańskim i łacińskim (w słowiańskim *ghostis ‘obcy, 
przybysz’ → *gostь, polskie gość ‘przybysz oczekiwany, pożądany’, co 

dowodzi pozytywnego stosunku Słowian do obcych, w łacinie *ghostis 

‘obcy, przybysz’ → hostis ‘nieprzyjaciel, wróg’, co z kolei świadczy  
o ksenofobiczności pierwotnego (z najdawniejszego okresu dziejowego – 

królestwa i wczesnej republiki) społeczeństwa rzymskiego, 

czy – z zakresu kultury materialnej naszych przodków – takie prasłowiańskie 
wyrazy (podaję tu już ich polskie kontynuanty) jak: 

- pi-wo ‘pierwotnie: to, co się pije, co służy do picia’, a więc po prostu 
‘napój’ (co dowodzi przynależności Słowian, wraz z Celtami i Germa-

nami, do europejskiego kręgu kultury piwnej, przeciwstawiającego się 
śródziemnomorskiemu kręgowi kultury winnej) i świadczące o rolni-
czym charakterze kultury gospodarczej naszych przodków, 

- ży-to ‘etymologicznie: to, czym się żyje, co konieczne, niezbędne do 
życia’, a później ‘zboże jako podstawa wyżywienia’ (żyto było jeszcze 
w średniowieczu nazwą nadrzędną, hiperonimiczną o znaczeniu 
‘zboże’, gdyż gatunek secale nazywał się pierwotnie reż (z odminą reż 
- rży, jak twarz - twarzy), po której w polszczyźnie pozostało rżysko 

‘pierwotnie: ściernisko po rży’), 

                                                      
11

  O językoznawstwie kulturowym zob. J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995. 
12

  Zob. J. Bartmiński, Język w kontekście kultury, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmińskiego, 
Lublin 2001, s. 17. Zob. też B. Walczak, Język jako składnik dziedzictwa kulturowego, [w:] Język. 
Religia. Tożsamość, t. II, red. G. Cyran i E. Skorupska-Raczyńska, Gorzów wielkopolski 2008, s. 9-20. 

13
  B. Walczak, Indoeuropejskie nazwy Boga, [w:] Język doświadczenia religijnego, t. IV, red. G. Cyran  

i E. Skorupska-Raczyńska, Szczecin 2012, s. 469-478. 
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- czy wreszcie zboże (z-boż-e, pierwotnie ‘bogactwo, dostatek’ (-boż-  

to oboczna postać tego samego pierwiastka, co w bog-at(y) → ‘to,  
co było największym bogactwem ludu rolniczego, czyli uprawne 
trawy i ich ziarna)

14
. 

Przekonanie o unikatowości kultury odzwierciedlonej w języku legło  
u podstaw przedsięwzięć zmierzających do ratowania języków zagrożonych 
wymarciem. Jak wiadomo, jest ich wiele i ich liczba wciąż rośnie. Choć 
językoznawcy, etnologowie, antropologowie itd. zdawali sobie z tego sprawę od 
dawna (przynajmniej od XIX wieku), o współczesnej skali zagrożenia w tym 
zakresie zaalarmował świat naukowy amerykański uczony niemieckiego 
pochodzenia Michael E. Krauss, który w 1992 roku na łamach prestiżowego 
periodyku językoznawczego „Language” ogłosił krótki, lecz bulwersujący 
artykuł The Word’s Languages in Crisis15. Oddajmy głos najwybitniejszemu 
polskiemu specjaliście w tym względzie, Alfredowi F. Majewiczowi:  

O śmierci konkretnego języka przesądza przerwa w jego przekazie 

międzypokoleniowym – taka przerwa język nieodwracalnie skazuje 

[tutaj w tekście Majewicza pojawia się przypis, w którym autor polemi-

zuje z tezą o wskrzeszeniu przez tysiąclecie martwego języka hebraj-

skiego, słusznie dowodząc, że hebrajski nigdy nie był martwy, gdyż 

nigdy nie przestał być przekazywany z pokolenia na pokolenie – tyle 

tylko, że najpowszechniejszy, tradycyjny przekaz drogą naturalnej akwi-

zycji języka w rodzinie zastąpił przekaz w postaci nauki szkolnej, a zakres 

użycia został ograniczony do dyskursu religijnego i naukowego, zwłasz-

cza filozoficznego, z wykluczeniem komunikacji w życiu codziennym – 

dop. B.W.]. […] [W]yliczono raczej niż oszacowano, że dokładnie  

z powodu takiej przerwy w przekazie z pokolenia na pokolenie około 

50% języków świata było w połowie lat 1990. zagrożonych lub bardzo 

zagrożonych wymarciem w ciągu następnych dwóch do pięciu (tu nad-

optymizm wielce prawdopodobny) dziesięcioleci16
. 

Jak słusznie przypomina autor: „Języki jako zjawiska społeczne ze swej 
natury podlegają zmianom w czasie i – nieuchronnej – śmierci”17

. 

Śmiertelne okazały się języki wielkich cywilizacji, jak egipski, asyryjski 
czy hetycki. Ponieważ jednak zostały one zapisane, zostały w ten sposób 
utrwalone (wraz z odzwierciedloną w nich spuścizną kulturową) dla potomności. 

                                                      
14

  B. Walczak, Język jako składnik dziedzictwa kulturowego, op. cit. 
15

  M. E. Krauss, The World’s Languages In Crisis, „Language” 1992, 68/1, s. 4-10. 
16

  A. F. Majewicz, Języki zagrożone, wymierające, martwe – do konserwacji, [w:] Cum reverentia, 

gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. 

Migdał i A. Piotrowska-Wojaczyk, t. II, Poznań 2013, s. 376-377. 
17

  Ibidem, s. 377. 
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Absolutna większość języków dawnych epok przeszła w niebyt 
nieutrwalona, wyjątkowo tylko znacząc ślady (np. w toponimice) […], bo nie 
było środków (narzędzi, materiałów, technologii, wsparcia) dla ich utrwalenia18

. 

Dziś – pisze dalej Majewicz – przeciwnie, takie środki (specjaliści, wysoce 

wykwalifikowani badacze, informacja i informatyka, mobilność, finanse, 

techniki i instrumenty fono- i wideozapisu, itp.) mamy – albo możemy 

mieć (to kwestia dobrej woli i priorytetów dysponentów naszych dużych 

pieniędzy). Stąd wynika bezprecedensowe wyzwanie dla językoznawców 

i językoznawstwa: zapisać, z użyciem wszelkich możliwych środków, 

możliwie najpełniej i najwięcej, materiału językowego etnolektów 

zagrożonych, wymierających i martwych, ale jeszcze zachowanych  

w pamięci pojedynczych użytkowników, stanowiących każdorazowo 

unikatowy, nieodtwarzany i niezastępowalny składnik dziedzictwa 

ogólnoludzkiego. Poważny problem stanowi gwałtownie rosnące tempo 

wymierania języków, stąd jest to praktycznie wyścig z czasem, góry 

przegrany jeśli chodzi  o wszystkie etnolekty zagrożone, i żaden wysiłek 

nie powinien być zaniechany, aby zadokumentowano ich jak najwięcej 

dla przyszłych pokoleń ewidentnie predestynowanych do życia w świecie 

o wiele uboższym pod względem zróżnicowania językowego19
. 

Niebezpieczeństwo wymarcia zagraża w największym stopniu językom 
mniejszościowym: 

[…] wiele spośród języków mniejszościowych nie tylko stoi w obliczu 

fizycznej śmierci, ale jest także zagrożona (! – B.W.) pozostaniem językami 

nieudokumentowanymi, niezbadanymi, nieopisanymi i w konsekwencji 

nieodwracalnie jako składnik ogólnoludzkiego dziedzictwa straconymi20
. 

By choć w części temu zapobiec, autor proponuje dwie drogi: 

1) bezzwłoczne przystąpienie do zapisów (audio, wideo, zapis 
odręczny, komputerowy, etc.) etnolektów tej kategorii ciągle 
jeszcze w ograniczonym zakresie i ograniczonych gronach 

używanych lub tylko pamiętanych z dzieciństwa lub młodości 
(tj. z czasów trwania przekazu międzypokoleniowego) i reje-

stracji maksymalnie dużych korpusów materiału językowego – 

nawet z zaniechaniem analizy danych (ta może zostać dokonana 
później, jeśli będzie co analizować i opisywać) […]21

.  

   

                                                      
18

  Ibidem. 
19

  Ibidem. 
20

  Ibidem, s. 378. 
21

  Ibidem. 
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2) rekonstrukcja struktury językowej, leksykonu, tekstów, itd.  
z niepublikowanej zarchiwizowanej dokumentacji języków dziś 
już wymarłych, nieistniejących, zapomnianych, a zapisanych  
w czasach, kiedy były jeszcze w użyciu powszechnym w spo-

sób naturalny (tzn. nie stymulowany przez badaczy), jako pierw-

sze bądź jedyne we wszystkich dziedzinach życia codziennego 
przez wszystkie pokolenia ich użytkowników22

. 

Te postulaty ilustruje Majewicz przykładami skuteczności tego rodzaju 
działań, zaczerpniętymi z egzotycznych dla nas obszarów Tajwanu (gdzie 
zrekonstruowano wiele rdzennych regionu języków austronezyjskich – etnolekty 

chińskie są tam napływowe), Syberii i Dalekiego Wschodu, Sachalina, Wysp 
Kurylskich, Przyamurza, Japonii, Chin, Tajlandii itd., ale też z obszaru Polski  
(tu autorstwa Tomasza Wicherkiewicza rekonstrukcja rękopiśmiennej mikro-

literatury w germańskim etnolekcie Wilamowic – miasteczka między Bielskiem 
a Oświęcimiem23). Warto także odnieść postulaty Majewicza do obfitującej  
w etnolekty wygasające sytuacji językowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów24

. 

W sumie bowiem optymistycznie brzmi ostateczna konkluzja autora:  

„[…] ocalenie języków skazanych na śmierć jest możliwe, zatem konieczne – 

nawet jeśli w formie tylko spetryfikowanej”25
. 

Sądzę, że w tę logikę myślenia wpisuje się ostatnia książka znakomitej 
członkini naszej społeczności akademickiej, Anny Zielińskiej26

. 
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Worldwide language differentiation as a cultural value 

Abstract 

Language differentiation is an unquestionable fact, nonetheless its magnitude is not. 

The causes of the divergence are twofold: the first rests in our paucity of knowledge 

about the large number of languages; the other derives from the fact that there are no 

clear-cut linguistic criteria to differentiate between an individual language and a dialect 

of a language. Out of controversies within the status of such and similar tools of social 

communication rose the popularity of the concept and term of ethnolect. That languages 

are differentiated across the world can be approached from two points of view: 

a practical and communicative one (that can be the position held by communication 

engineering) and an anthropocultural one. 
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