
ALTAJSKÉ JAZYKY: PŘEHLED GENETICKÉ KLASIFIKACE 
 
ALTAJSKÉ JAZYKY 
Starostin, Sergei, Dybo, Anna & Oleg Mudrak. 2003. Etymological Dictionary of Altaic Languages, Pt. I. Leiden 
- Boston: Brill, 234. 
Autoři jediné glottochronologické analýzy všech altajských jazyků nezveřejnili přímo stromový diagram 
jazykové rodiny, pouze tabulku s procenty korespondencí mezi rekonstruovanými prajazyky. Tyto výsledky však 
mohou být ilustrovány odpovídajícím grafem (pro rekonstruované prajazyky je užita projekce do současnosti v 
závislosti na datování dceřiných prajazyků - viz sloupec zcela vpravo): 

% mong. tung. kor. jap. % 16 19 22 26 29    (datování ve stol.) 
turk. 25/20.0 25/16.9 17/13.8 19/14.4                turk.     (-1) 
mong.  29/22.3 18/16.6 22/18.9      -4.35            mong.  (+10) 
tung.   23/17.9 22/16.0  altajský          -3.7         tung.    (-4) 
kor.    33/28.6 -4.75               kor.      (+11) 
     (v tis. let)           -2.9   jap.       (+5) 
 
TURKICKÉ JAZYKY 
Menges, Karl H. 1995. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies2. Wiesbaden, 
Harrassowitz, 60-61, plus dodatky v 2. vydání na s. xiv-xv shrnuje tradiční klasifikaci turkických jazyků:  
      st.turkický j. runových nápisů (Orxon, Jenisej) 
       staroujgurský 
        slovník Maħmūda al-Kāšgharī 
      stř.turk.  karaxanidský 
     středo-   xwarezmijský turkický (11.-12. st.) 
     -asijské =  čaghatajský 
     východo-  iranizovaný uzbecký 
     -türkütské  novoujgurský, s taranči aj. dialekty 
        sarygh-ujghurský 
        salarský 
    türkütské   kirgiyský [qyrghyz] 
         

       staré staroanatolský = seldžucký 
        staroosmanský 
      jihozápadní  turecký osmanský 
      = oghuzské   (d.: Rumeli,Anatolie, j. Krym) 
      = západo- západní  gagauzský 
      -türkütské   azerbajdžánský & qašqajī 
       východní turkmenský 
         

        xaladž (Írán) 
        

      jižní altaj-kiži, tälängüt, tölös, tälängät 
    ojrotské  severní lebeď, qumandū, jyš-kiži = tuba 
        

      sev.-záp. kumánský (Codex Cumanicus) 
      stř.turk. qypčacký 
       karaimský [qarajīm] 
        karačejevský [qarač‘aj] & balkarský 
      ponto-  krymsko-tatarský 
     severo- kaspické  kumycký [qumyq] 
     -západní =  kazan-tatarský: Teptär, Mišär, Qāsimov 
     qypčacké Volha-  z. Sibiř: Tural, Tobol, Yšym, Irtyš 
      -Kama-  baraba 
      -záp.  küärik 
      Sibiř  bašqurt = baškirský 
       kazašský [qazaq] & karakalpacký 
        uzbecký (neiranizovaný) 
      aralo-  noghajský 
      kaspické  kirgizský moderní literární [qyrghyz] 
        

proto-      již.-c. Sibiř šor 
-turkický      = xakaské abaqan: saghaj, qojbal, qača, qyzyl, bältir 
       karaghas 
       sojong = tuba/tuva/tyba/uŕangxaj 
        

    sev.-vých. Sibiř = jakutské jakutský & dolganský 
        
       ?hunský 
  hunsko-bulharské    volžsko-bulharský 
       čuvašský 
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Dybo, Anna V. 2006. Xronologija tjurkskix jazykov i lingvističeskie kontakty rannyx tjurkov. In: Sravniteľno-
istoričeskaja grammatika tjurkskix jazykov: Pratjurkskij jazyk-osnova - kartina mira pratjurkskogo ėtnosa po 
dannym jazyka, ed. A.V. Dybo. Moskva: Nauka, 766-817. 
               0            250            500            750          1000          1250          1500          1750          2000  
          

  turkicko-bulharský      čuvašský 
          
         tuvinský 
     sajanské  1390     tofalarský 
 jihosibiřské 420       saryg yugurský

    620       chakaský 
proto-        1150     šorský 

  -turkický             870        tuba kiži 
        -100       hornoaltajské    oirotský 
                    1150       lebedinský 
                     1300      kumandy kiži
           

  severosibiřské       jakutský & 
          dolganský 
 130    staroturkický runový (750)    
obecně turkický         balkarský 
       staroujgurský -    
             520        - karaxanidský (1050)    
               nogajský 
             1630   kumycký 
    620            kypčacké 1300    tatarský 
              karlucko-            1080    povolžské 1500  baškirský 
            -kypčacké             novoujgurský
             karlucké 1220   kirgizský 
  270           840             1500   uzbecký 
   oghuzko-                           1630   karakalpacký 
 -karlucko-             kazašský 
 -kypčacké            karaimský Li.
           1220     karaimský Kr.
             salarský 
           1220     turkmenský 
       východo-oghuzské     
         chaladžský 
      420          azerbajdžánský

   západo-oghuzské 960    turecký 
             1500   gagauzský 

 
 
MONGOLSKÉ JAZYKY 
Jedinou klasifikaci mongolských jazyků na základě glottochronologie vypracoval Starostinův tým: 
               

       900       1100      1300       1500      1700       1900   
              
             daghur 
               
              khalkha 
              1630     kalmyk 
obecně mongolský             dongxian 
          960                    1220                1500      monguor 
               baoan 
                
           1080           šary-yoghur 
              stř.mongolský 
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Nejpodrobnější model klasifikace mongolských jazyků, založený především na geografických principech, 
publikoval Doerfer, Gerhard. 1964. Klassifikation und Verbreitung der mongolischen Sprachen. In: Handbuch der 
Orientalistik, 5. Bd. Altaistik, 2. Abschnitt: Mongolistik. Leiden - Köln: Brill, 35-50, spec. 41-43. 
    jihozápadní   moghol 
         (Afghánistán) 
          

         dörbet-kalmycký 
         (Kalmycká aut. rep.)
         busawa 
     kalmycké   (záp. od Donu) 
         torgut-kalmycký 
   západní     (již. Ural; Orenburg)
         sart-kalmycký 
        (u jezera Issyk-Kul)
         

         dörbet-ojratský 
         bajit 
         torgut (z. Mongolsko) 
         urjangxa 
     ojratské   saxačin 
         dambi-ölet 
         minggat 
         torgut (Dzungarei) 
          

         ulan-tsab = urat 
         urdus = ordos 
         čaxar 
         xarčin 
     jihomongolské    tümet 
         džu-uda 
          džirim 
         xučin-bargu = čibčin
         xorčin 
         

         Ulan Bātar 
          severní xalxa 
          západní xalxa 
     centrální mongolské    již. xalxa = dariganga
         xotogoitu 
 proto-mongolský východomongolské     darxat 
          

         tsongol (přechod ↑) 
          sartul (přechod ↑) 
         alar 
          tunka 
          oka 
          Nižneudinsk 
          unga 
          boxan 
          exirit 
          bul(a)gat 
     severomongolské   xori 
          aga 
         barguzin 
          kaban 
         bargu-burjatský 
         khamnigal 
          

         monguor 
         aragwa 
     monguorské   san-x‘uan 
         santa = dongxiang 
         šira yögur = yughur 
   sev.-vých. mongolské     širongol 
          

     dahurské   Hailar 
          Tsitsikar 
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TUNGUZSKÉ 
Benzing, Johannes. 1955. Die tungusischen Sprachen. Versuch einer vergleichenden Grammatik. Wiesbaden: 
Steiner, 9-10. 
Cincius, V.I. 1949. Sravniteľnaja fonetika tunguso-maňčžurskix jazykov. Leningrad, 12-13. 
Menges, Karl H. 1968. Die tungusischen Sprachen. In: Handbuch der Orientalistik, 5. Bd. Altaistik, 3. Abschnitt. 
Leiden - Köln: Brill, 21-256, spec. 27. 
 
         Ilimpija 
       severní  Jerbogočon = 
         = Ňorbokō 
          

         Sym 
         Kamennaja Tunguzka 
         Tokma-Tutura 
       jižní  horní Ňepa 
         severní Bajkal 
         Tāločā 
         Barguzin 
     ewenki    
         horní Oljokma 
         dolní Oljokma 
         Učura 
       východní  Zeja & Bureja 
         Tugur & Čumykan 
         Ajan & Maja 
          

       negidalský horní Angun 
         dolní Angun 
   severotunguzské      
         solonský 
          

         Kolyma & Omolon 
         Ola 
         Kamčatka 
       východní  Oxotsk 
         horní Kolyma 
         Indigirka 
         Tompon 
          

     ewen = lamut   Armani 
          

         Sarkyryr 
         (kmen Tugehel) 
 tunguzské     západní  Lamunxa 
         (kmen Namaŋqa) 
         Jukagir 
         (kmen Dudke) 
          

         mandžu 
         sibo 
        džurčenský 
          

         Torgon 
       nanaj  Kur & Urmī 
       vlastní  Gorin 
         (kmen Samagir) 
          

     nanaj = goldi   Sungari 
          

   jihotunguzské     olča = ulča 
          

         oroki 
          
         Xungari = Sungari 
         Aňuj 
         Samarga 
       udihe  Xor 
       vlastní  Bikin 
     udihe   Iman 
          

         oroči 
 
 
 
Nejpodrobnější lexikostatistickou analýzu tunguzských jazyků publikoval Vovin, Alexander: Towards a new 
classification of Tungusic languages. UAJb 65, 1993: 
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 ewen solon neghidal ewenki udihe oroč orok ulči nanai 
mandžu 45 53 54 55 57 60 60 62 63 
ewen  70 75 68 64 63 62 61 62 
solon   82 83 71 72 70 72 70 
neghidal    89 75 80 75 78 76 
ewenki     73 75 68 72 71 
udihe      87 75 77 75 
oroč       85 89 86 
orok        92 88 
ulči         98 
 
Vovinovy výsledky lze proložit následujícím grafem: 
 % 55 60 65 70 75 80 85 90 95   
             
            
           mandžu 
            
           nanai 
         1500 / 98.0  ulči 
       900 / 90.0   orok 
proto-tunguzský           východní 710 / 86.7     oroč 

-800 / 56.6     300/78.5      udihe 
             
    40 / 73.2       ewenki 
      západní 840 / 89.0  neghidal 
  -330 / 65.6   500 / 82.5     solon 
            
    severní     ewen 
 
Poněkud mladší výsledky obdržel Starostinův tým, uplatňující ‘rekalibrovanou’ glottochronologii, i když jen na 
7 tunguzských jazyků; cenné je, že byl zahrnut i první tunguzský literární jazyk - džurčenský: 
 -500 0 500 1000 1500 2000 
       
       džurčenský 
                          620       liter. mandžu 
         
        negidal 
     proto-tunguzský                           1150    ewenki 
                        -320         
       220     nanai 
                   1020    
       ulči 
             1390   orok 
 
 
 
KOREJSKÝ & JAPONSKÝ 
V 1. tis. n. l. a dříve nebyl Korejský poloostrov jazykově homogenní. Z gloss a toponym v čínských pramenech 
lze rekonstruovat nejméně 3 různé, ač vzájemně příbuzné idiomy, pojmenované podle historických státních 
útvarů. Z nich pouze jeden představuje přímého předchůdce středokorejského jazyka, zatímco zbývající mohou 
být pokládány za jakési přechodové články k japonštině (srov. Lee Ki-Moon: Geschichte der koreanische 
Sprache, trans. Bruno Lewin. Wiesbaden: Reichert 1977, 45): 
 
    Silla středokorejský 
   pre-Han   
    Paekče  
  Puyŏ-Han    
  = poloostrovní pre-Puyŏ Koguryŏ  

poloostrovní & ostrovní     
  ostrovní  starojaponský klasický japonský 
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Korejské a japonské dialekty včetně střední korejštiny a staré japonštiny podrobili glottochronologické analýze 
Starostin a jeho tým: 
           -3250                          0               500            1000             1500            2000  
              středo-  moderní 
                korejský korejský 
           
                       1150     hamgyendo- 
         -seoul 
          
         chensado- 
    

obecně korejský 
1300   -phyenyang- 

-namdo 
                 1020              1500   
       kyensado 
        
       chejudo 
                        1150    kanwedo 
  korejsko-        
-japonský        
           -3240       nase 
                1020   shuri 
                            
                 570       hateruma 
             840    yonakuni 
           
     protojaponský       kagoshima 
                     130        
                   1020   kyoto 
               
                1390   tokyo 
                      1500  kameyama 
                 520     
        starojaponský 
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